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Beste collega,

Voor u ligt alweer een nieuwe Professionaliseringsgids. Wat vliegt 
de tijd toch en wat gaan de ontwikkelingen snel. Kunt u het nog 
allemaal bijbenen?
De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen staan niet stil; 
loopt uw ontwikkeling op gelijke voet daarmee? De AVS beweegt 
ook mee en probeert vooruit te lopen op wat komen gaat. Doet u 
mee?
Ondanks de bezuinigingen en economische crisis moeten we blijven 
zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, zodat kinderen hun weg 
kunnen vinden in deze maatschappij. En daar heeft u uiteraard een 
grote rol in. Het is daarom niet verstandig te bezuinigen op uw eigen 
professionele ontwikkeling of die van uw team. 
Ook dit jaar is er weer een aantal nieuwe trainingen en 
maatwerktrajecten bijgekomen, afgestemd op de behoefte van het 
veld. De wensen van de leden hoort de AVS tijdens deze sessies, 
en ook in netwerken, commissies, op congressen of bij andere 
ledenbijeenkomsten. Daarom is het ook van belang uw stem te laten 
horen, zodat de AVS weet wat haar leden willen. Uiteraard kunt u 
ook altijd de AVS bellen met uw vraag, verzoek of probleem.
Ook dit schooljaar is weer aansluiting gezocht bij de 
kerncompetenties van de NSA. Alle trainingen, ook de nieuwe, 
sluiten aan bij of zijn ontwikkeld met de professionele standaarden 
van de NSA. Het aanbod wordt verzorgd door de School for 
Leadership van het nieuwe AVS Professionaliserings- en 
Innovatiecentrum Funderend Onderwijs, dat is opgenomen in het 
register van het CRKBO (u leest er meer over op pagina 11).

Niet alleen het aanbod is in ontwikkeling, ook de trainingslocaties 
veranderen soms. Nieuw sinds afgelopen schooljaar is bijvoorbeeld 
het Golden Tulip in Amersfoort. Uiteraard is kwaliteit de maatstaf. 
Een prettige ontmoetingsplek, waar u van elkaar kunt leren en uw 
zorgen en uitdagingen met anderen kunt delen. 
Sinds het schooljaar 2009-2010 is elke School for Leadership 
training ook nadrukkelijk als maatwerk beschikbaar. Handig als u 
een in company training wilt, afgestemd op uw situatie en wensen. 
Bijvoorbeeld met uw team of met meerdere scholen, besturen, 
regio’s of samenwerkingsverbanden. Om het aanbod helemaal 
compleet te maken voor schoolleiders, wijzen we ook op wat 
trainingen van externe partners. Deze zijn verzameld in de rubriek 
‘Voor u geselecteerd’. 
Het volledige professionaliseringsaanbod vindt u ook op een nieuwe 
site, die dit schooljaar de lucht is ingegaan (www.avspifo.nl). Een 
website waar u alles kunt vinden voor uw professionalisering. Daar 
vindt u meerdere doorzoekmogelijkheden: op doelgroep, thema, 
NSA-competenties of trainer.  De site is ook een (onmisbaar) 
hulpmiddel om de laatste wijzigingen te checken. In de dossiers 
op www.avs.nl vindt u bovendien per onderwerp de bijbehorende 
training(en).
Hopelijk vindt u wat u zoekt en blijft u, samen met ons, in de pas 
lopen met nieuwe ontwikkelingen. Zo niet, maak uw wensen dan 
kenbaar bij de AVS. Investeer in uzelf en in uw team!
Ik wens u veel inspiratie toe en hoop u snel te ontmoeten.

Met collegiale groet,

Ton Duif
Voorzitter AVS

Investeer

_ Inleiding

in uzelf of uw team
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U maakt elke dag heel wat mee. Leerkrachten met wensen, leerlingen met problemen, partners die wel of 

niet willen samenwerken, een nieuw schoolgebouw, een lastige begroting, een organisatieverandering, 

toenemende regeldruk, et cetera. Uw werk is dynamisch en hectisch, maar tijd voor bezinning ontbreekt. 

Juist dan is het tijd om aan uw professionalisering te werken! Of met het hele team (of bestuur) stappen te 

ondernemen. 

 

Onze adviseurs staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld via de AVS Helpdesk 

(tel. 030-2361010) of via een persoonlijk advies- of coachingsgesprek. Of bekijk het aanbod van de trainingen, 

opleidingen en maatwerktrajecten. 

 

Veel van onze adviseurs zijn ook schoolleider geweest en begrijpen uw situatie maar al te goed. Ze hebben 

ieder hun eigen expertise(s). Kijk voor hun specialisaties op: www.avspifo.nl

In gesprek met
onze adviseurs

_ Algemene informatie
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Eelco Dam
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Maartje Alma
m.alma@avs.nl

Hans van den Berg
h.vandenberg@avs.nl

Wiel Botterweck
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Ineke Dammers
i.dammers@avs.nl

Jos Hagens
j.hagens@avs.nl

Tom Roetert
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Pieter Kuit
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Merlijn Norder
m.norder@avs.nl

Bob Ravelli
b.ravelli@avs.nl
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Eugène Hansen
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Theo van den Burger
t.vandenburger@avs.nl
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School for Leadership
Overzicht
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 Trainingen en opleidingen met open inschrijving
(Ook als maatwerk mogelijk)

® Bedrijfsvoering

titel uit voering datums pag.

Leren begroten en budgetteren School for Leadership i.s.m. Infinite Financieel 15 februari 2012 16

Verantwoording en verslaglegging School for Leadership i.s.m. Infinite Financieel 8 maart 2012 17

® Brede school

titel uit voering datums pag.

Bestuur, beheer en exploitatie van brede scholen Jan Schraven 9 november 2011 of 4 april 2012 19

Onderwijshuisvesting Jan Schraven 27 oktober 2011 of 8 maart 2012 20

Ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch
convenant

Elaine Toes 21 maart 2012 21

Oriëntatie op brede school Elaine Toes 17 november 2011 of 20 maart 2012 22

Personeelsbeleid in de brede school Elaine Toes en Jannita Witten 24 november 2011 23

Werk maken van de Lokaal Educatieve Agenda Jos Hagens en Elaine Toes 23 november 2011 en 25 januari 2012 24

® Communicatie

titel uit voering datums pag.

Effectief en efficiënt vergaderen Bob Ravelli en Tom Roetert 12 oktober 2011 of 14 maart 2012 25

Succesvol onderhandelen Tom Roetert en Bob Ravelli 17 en 18 november 2011 of 22 en 23 maart 2012 26

Competentiegericht coachen Tom Roetert en Ruud de Sain 1 en 2 december 2011 of  8 en 9 februari 2012 28

Meesterlijk coachen Tom Roetert en Ruud de Sain
10 en 11 november 2011 en/of 19 en 20 januari 2012
en/of 28 en 29 maart 2012

29

® Human Dynamics®

titel uit voering datums pag.

Human Dynamics® trainingsprogramma’s (deel 1) School for Leadership i.s.m. KPC groep
29 en 30 september 2011 of
26 en 27 januari 2012

31

Human Dynamics® trainingsprogramma’s (deel 2) School for Leadership i.s.m. KPC groep
24 en 25 november 2011 of
21 en 22 juni 2012

31

Human Dynamics® en veranderkunde, interventies 
voor vernieuwingen

School for Leadership i.s.m. KPC groep 12 en 13 april 2012 32

Human Dynamics® en leidinggeven aan een 
arbeidsproces

School for Leadership i.s.m. KPC groep 3 en 4 november 2011 33

Human Dynamics® Teachertraining School for Leadership i.s.m. KPC groep 15 en 16 november 2011, terugkomdag: 16 mei 2012 34
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® Loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

titel uit voering datums pag.

Onderwijskundig leiderschap en Marzano nieuw! Gerard van Uunen 12 oktober 2011 of 21 maart 2012 35

Brain boost nieuw! Maartje Alma en Merlijn Norder 13 oktober 2011 of 13 maart 2012 36

Presentatietechnieken nieuw! Maartje Alma 14 februari en 5 april 2012 37

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) Maartje Alma

24 en 25 november 2011, 19 en 20 januari 2012. 
terugkomdag: 10 februari 2012 of
8 en 9 maart 2012, 19 en 20 april 2012.
terugkomdag: 17 mei 2012

38

® Organisatiebeheer

titel uit voering datums pag.

Duurzaam projectmanagement Elaine Toes 13 december 2011 en 7 februari 2012 40

Timemanagement Maartje Alma en Tom Roetert 10 februari 2012 42

Algemene informatie
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® Organisatieontwikkeling

titel uit voering datums pag.

Inzetten van didactische excellentie Elaine Toes 8 december 2011 en 15 maart 2012 43

Toekomstgericht leiderschap in een Lerende School Bob Ravelli en Wiel Botterweck
5 oktober, 9 november, 7 december 2011, 
11 januari, 15 februari en 7 maart 2012

44

Systemisch kijken naar onderwijsorganisaties Wiel Botterweck 14 en 15 november 2011 45

De papierloze school nieuw! Tom Roetert en Bob Ravelli 22 en 23 november 2011 of 4 en 5 april 2012 46

Elke school een TOPschool nieuw!
Bob Ravelli, Wiel Botterweck, Jos Hagens (AVS) en  
Jan Jutten en Arsene Francot (Natuurlijk leren)

13 oktober, 17 november 2011, 19 januari, 9 februari, 
12 april en 24 mei 2012

48

Theorie U in de school nieuw!
Bob Ravelli, Wiel Botterweck, Jos Hagens (AVS) en  
Jan Jutten en Arsene Francot (Natuurlijk leren)

6 oktober, 10 november en 1 december 2011, 
12 januari, 2 februari en 8 maart 2012

50

Opbrengstgericht leiderschap nieuw!
Bob Ravelli, Wiel Botterweck, Jos Hagens (AVS) en  
Jan Jutten en Arsene Francot (Natuurlijk leren)

29 september en 24 november 2011, 26 januari, 
16 februari, 22 maart en 19 april 2012

51

® Personeelsbeleid

titel uit voering datums pag.

Levensfasegericht leidinggeven Maartje Alma 3 april 2012 52

Oplossingsgerichte teamcommunicatie nieuw! Gerard van Uunen 9 november 2011 of 14 maart 2012 53

Stimulerend beoordelen, het gesprek Tom Roetert 7 en 8 maart 2012 54

Competententies en Passend onderwijs nieuw! Gerard van Uunen en Ineke Dammers 2 november 2011 of 28 maart 2012 55

Rechten en regels bij aanname en ontslag van 
personeel nieuw!

Jannita Witten 22 november 2011 of 14 februari 2012 56

Van IPB naar HRM nieuw! Maartje Alma, Elaine Toes, Jannita Witten 17 en 31 januari 2012 57

® Opleidingen

titel uit voering datums pag.

Minileergang Middenmanagement Bob Ravelli
16 november, 14 december 11, 18 januari, 
8 februari, 14 maart en 14 april 2012

59

Minileergang startende directeuren Elaine Toes
12 oktober, 9–10 november , 1 december 2011, 
12 januari, 2 februari en 7 maart 2012

60

Op weg naar excellent schoolleiderschap Maartje Alma en Eugène Hansen
25–26 oktober, 1–2 december 2011, 
16–17 februari en 5–6 april 2012

62

Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe 
organisaties

AVS en gastdocenten, coördinatie:
Carine Hulscher-Slot

9 december 2011, 12–13 januari, 23–24 februari, 
29–30 maart, 24–25 mei, 28–29 juni, 
20–21 september, 25–26 oktober, 29–30 november 
2012, 11 januari, 21–22 februari, 5 april 2013

63

Interim-management, iets voor u? 
Tom Roetert en Hans van den Berg 
i.s.m. externe deskundigen

14, 15 of 16 december 2011, 28–29 januari, 
9 maart, 8 juni, 20–21 september en 8–9 november 2012

66
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Maatwerk

titel uit voering pag.

Crash course: leidinggeven in vogelvlucht nieuw! Hans van den Berg en Eugène Hansen 70

Scenariodenken nieuw! Hans van den Berg en Elaine Toes 71

Een feestelijke personeelsdag met inhoud Carine Hulscher-Slot 72

Professioneel Taakbeleid Eelco Dam, Gerard van Uunen, Hans van den Berg en Ineke Dammers 73

Ontwikkelassessments voor u en uw team Ineke Dammers en Eugène Hansen 74

Stimulerend beoordelen, het gesprek Tom Roetert 75

Van IPB naar Personeelszaken Tom Roetert en Bob Ravelli 76

Van Teambuilding naar Teamwork Tom Roetert en Bob Ravelli 77

Loopbaanbezinning, een gevoelige training Tom Roetert en Bob Ravelli 78

Mediation: haal kracht uit een conflict! Ruud de Sain 79

Omgaan met agressie Tom Roetert en Bob Ravelli 81

Ondersteuning bij fusietrajecten Carine Hulscher-Slot 82

De cao-po: welke regels gelden? Carine Hulscher-Slot 84

Aannamebeleid, toelatingen en verwijdering leerlingen nieuw! Eelco Dam en Gerard van Uunen 85

Schoolplan 2012 Eelco Dam en Gerard van Uunen 86

Van (CITO-)toetsscores naar concrete verbeterpunten nieuw! Gerard van Uunen 87

Richting geven aan kwaliteitszorg nieuw! Gerard van Uunen 88

Ouders, Passend onderwijs en medezeggenschap nieuw! Hans van den Berg 89

Een zorgstructuur op school nieuw! Gerard van Uunen 90

Kind op de Gang!®

Praktijksimulatie voor koersbepaling Passend onderwijs (po)

Heike Sieber, Maartje Alma, Hans van den Berg, Eelco Dam, 
Ineke Dammers, Eugène Hansen, Cinda Kerstens, Pieter Kuit, 
Merlijn Norder, Bob Ravelli, Gerard van Uunen 

92

Leerling bij de Les!®

Praktijksimulatie voor koersbepaling Passend onderwijs (vo)

Heike Sieber, Maartje Alma, Hans van den Berg, Eelco Dam, 
Ineke Dammers, Eugène Hansen, Cinda Kerstens, Pieter Kuit, 
Merlijn Norder, Bob Ravelli, Gerard van Uunen

93

Voor u geselecteerd

titel uit voering pag.

Boardroom PO Pim Pollen e.a. (CBE Consultants BV) 96

Bouwen aan een lerende school Jan Jutten (Natuurlijk Leren B.V.) 97

Meer handen voor de klas door scherp in te kopen AVS i.s.m. Ixion Advies 98

Systeemdenken voor leiders en begeleiders Jan Jutten (Natuurlijk Leren B.V.) 99

De schoolleider als piloot nieuw! FlightDeck Management BV i.s.m. Cadenza Onderwijsconsult 100
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Aanmelden
Aanmelden voor één of meerdere trainingen, opleidingen, 
een begeleidingstraject op maat, coaching of advies uit deze 
Professionaliseringsgids kan via het inschrijfformulier op 
pagina 13 of via www.avspifo.nl. Bij een maatwerk-, coachings- of 
adviestraject neemt een AVS-adviseur zo snel mogelijk contact 
met u op. Na inschrijving voor een training of opleiding ontvangt 
u een schriftelijke bevestiging. Als u deze niet ontvangt, is het 
raadzaam contact op te nemen met de AVS. Uiterlijk twee weken 
voor aanvang van de training of opleiding ontvangt u de uitnodiging, 
het trainingsprogramma, een deelnemerslijst een routebeschrijving 
en – apart verzonden – een factuur.

Plaats en tijd
De dagtrainingen duren, doorgaans, van 9.30 tot uiterlijk 16.30 uur 
en vinden plaats op goed verzorgde locaties, centraal gelegen in 
Nederland. De tweedaagse trainingen starten op de eerste dag om 
10.00 uur en duren, inclusief een avonddeel, tot de volgende dag 
16.15 uur.

Kosten
AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen op 
cursusdeelname.
In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, 
lunch en materialen inbegrepen. Prijzen voor de meerdaagse 
trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner, overnachting 
op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

Studiematerialen
U ontvangt de benodigde studiematerialen bij de start van de 
cursus of training. Per training staat in de gids en op de website 
aangegeven wat het begeleidende studiemateriaal minimaal 
behelst. De materialen zijn na de training uw eigendom. 

Aantal deelnemers
Afhankelijk van de inhoud van de training of opleiding ligt het aantal 
deelnemers tussen de tien en twintig personen. We werken bewust 
met kleine groepen. Bij onvoldoende deelnemers krijgt u tijdig 
bericht en bieden we u, indien mogelijk, een alternatief.

Certificering en competenties
Na afloop van de training of opleiding ontvangt u een certificaat. 
Dit kunt u eventueel gebruiken bij het registreren van uw gegevens 
bij de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). 
De competenties van de School for Leadership zijn gerelateerd 
aan de bekwaamheidseisen van de NSA (zie pagina 12 voor een 
overzicht). U kunt deze ook vinden op www.avspifo.nl.

Docenten
De AVS en de School for Leadership (SFL) maken uitsluitend gebruik 
van bevoegde docenten en gekwalificeerde deskundigen. Van door 
ons ingehuurde externen of deskundigen eisen wij een verklaring 
omtrent bevoegdheid en deskundigheid. Veruit de meeste van onze 
docenten hebben ruime ervaring in het onderwijs als leerkracht, 
docent en leidinggevende.

Vervanging docent of trainer 
School for Leadership is te allen tijde gerechtigd een docent of 
trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst 
belast, te vervangen door een andere docent of trainer. De docent 
zal van gelijkwaardig niveau en bevoegd zijn. 

Geheimhouding
Alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk) die door klanten/
cursisten tijdens trainingen en cursussen, studiedagen en 
in-company trajecten wordt verstrekt, zal als vertrouwelijk door de 
ons opleidingsinstituut worden behandeld. Dit geldt voor al onze 
(administratieve) medewerkers en (externe) trainers/docenten. 

Verlofregeling
De werkgever verleent de werknemer gedurende een door de 
minister te bepalen aantal dagen of uren kort buitengewoon 
verlof met behoud van loon indien deze met toestemming van 
de werkgever deelneemt aan een door de minister aan te wijzen 
nascholingstraining en voor zover zijn werkzaamheden daarmee 
samenvallen.

Annuleringsvoorwaarden
Bij onvoldoende inschrijving kan een training of opleiding door de 
AVS worden geannuleerd. Het is mogelijk dat u een zelfde training 
of opleiding op een andere datum krijgt aangeboden. U bent dan 
geheel vrij hier al dan niet op in te gaan. Uiterlijk twee weken voor 
de uitvoeringsdatum ontvangt u hierover bericht. 

_ Algemene informatie
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Annulering door de deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de 
cursusadministratie. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop 
de annulering bij de AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de 
annulering zijn:
•  bij annulering meer dan dertig dagen voor de aanvang van de 

training of opleiding: 45 euro administratiekosten;
•  bij annulering minder dan dertig dagen voor de aanvang van de 

training of opleiding: geen restitutie. U kunt zich natuurlijk in alle 
gevallen door een collega laten vervangen.

Klachtenregeling 
De AVS en de School for Leadership proberen zo transparant 
mogelijk naar de (potentiële) cursisten op te treden. Daarom is 
alle van belang zijnde informatie beschikbaar op www.avspifo.nl, 
de website voor de School for Leadership. Er wordt duidelijke 
informatie gegeven over wat men van de trainingen mag 
verwachten, het programma, de kosten, de data, de algemene 
voorwaarden et cetera.
Toch kan het voorkomen dat cursisten een klacht indienen over 
de inhoud van de training, de behandeling door het kantoor of 
(één van de) partners of een medewerker, of wat dan ook.
In voorkomende gevallen zal daarbij de volgende procedure in 
acht worden genomen.

U kunt als opdrachtgever of cursist een klacht over de 
kwaliteit en de uitvoering van een training schriftelijk melden 
aan de directie van de AVS. Zij bespreken de klacht met de 
opleidingscoördinator en de desbetreffende cursusleider/
adviseur, waarbij een afspraak wordt gemaakt over de wijze 
waarop u wordt benaderd. U krijgt na binnenkomst van de klacht 
binnen 8 werkuren een ontvangstbevestiging gestuurd en uw 
klacht zal binnen eenentwintig (21) dagen afgehandeld worden. 
Waar gewenst, wordt in overleg met u nadere afspraken gemaakt 
over de verdere voortgang van de procedure. Een klacht zal altijd 
vertrouwelijk worden behandeld. Meer informatie omtrent de 
klachtenprocedure kunt u vinden in de AVS Voorwaarden Diensten 
op www.avspifo.nl

Er bestaat een onafhankelijke Geschillencommissie, waarbij 
de AVS is aangesloten. Wanneer de klager zich niet kan 
vinden in de beslissing van de AVS, kan hij zich wenden tot De 
Geschillencommissie. 

Op al onze diensten, producten en adviezen zijn de ‘AVS Voor-
waarden Diensten’ van toepassing. Deze kunt u opvragen via 
schoolforleadership@avs.nl of downloaden vanaf www.avspifo.nl Enkele van onze cursuslocaties

_ Algemene informatie
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De AVS School for Leadership is een unieke afdeling 
van het AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum 
Funderend Onderwijs. De AVS, opgericht door 
professionals voor professionals, biedt via de School for 
Leadership een breed scala aan professio nalisering aan 
voor zowel ervaren school leiders, bovenschools managers, 
bestuursmanagers, interims, startende directeuren, 
middenmanagers, als leerkrachten met leidinggevende 
ambities.

Uw huidige werksituatie vraagt om verdieping, toename van 
vaardig heden en inzichten om alle nieuwe ontwikkelingen 
in goede banen te leiden en een effectief leider te zijn. In de 
School for Leadership ontwikkelt en verbetert u niet alleen uw 
managementvaardigheden, maar wordt u ook ‘meester’ over de 
kunst van het leidinggeven in onderwijsorganisaties. Kortom, u 
leert een ‘waar leider’ te zijn.

Missie
U bent dagelijks verantwoordelijk voor de professionalisering 
van uw collega’s en de ontwikkeling van kinderen. De 
School for Leadership heeft als missie voor u een betrouwbare en 
ervaren klankbord, toetssteen, sparringpartner en opleidingsplek 
te zijn. Een plek waar u de kennis vandaan haalt om het financiële 
plaatje dat past bij uw visie en missie rond te maken. Waar u de 
juiste handvatten vindt om de verhoudingen tussen uw bestuur/
bovenschools management en directie optimaal te houden.
Waar u ontdekt hoe u effectief vorm en inhoud kunt geven aan de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw school. Kortom, we 
streven ernaar dat u de effectieve leider, stimulator en motivator van 
uw school- of directieteam blijft of wordt.
Onze visie op ‘learning Leadership’ is dat het verwerven van nieuwe 
professionele inzichten en vaardigheden onlosmakelijk verbonden 
is met persoonlijke groei. Vandaar dat in ons aanbod sprake is van 
veel individuele aandacht: u als lerende professional staat bij ons 
centraal. Onze opleidingen, trainingen en coachingstrajecten zijn 
daarom ontworpen voor de (aspirant-) leidinggevende die:
•  wil sparren met én leren van andere leidinggevenden in het 

onderwijs;
•  zijn persoonlijke authentieke leiderschapsstijl wil ontwikkelen;
•  wil werken aan fundamentele vragen als: Hoe krijg ik balans 

 tussen werk- en privéleven? Wat zijn mijn richtinggevende 
 waarden in mijn leiderschap?;

•  zijn medewerkers wil meekrijgen in een verandering;
•  zijn organisatie effectiever wil inrichten en organiseren;
•  tussentijds wil klankborden met een personal coach.

Leiderschapsontwikkeling
Leiderschap bepaalt de richting (het wat en het waarom), 
management zorgt voor de uitvoering (het hoe en het wanneer). 
De School for Leadership realiseert zich dat leiderschap een uniek 
vakgebied is met een eigen set aan regels en wetten, waarmee 
u slagvaardiger in uw organisatie opereert en uw medewerkers 
inspireert tot bevlogenheid en professioneel handelen, wanneer 
u dit beheerst. Inspiratie halen we uit het gedachtegoed van 
duurzaam leiderschap. Dat betekent voor ons ‘leiderschap dat ertoe 
doet’, dat verder reikt dan de direct betrokken medewerkers en dat 
blijvend is. Het is een vorm van gedeelde verantwoordelijkheid, 
met zorg voor mens en omgeving. Daarbij worden medewerkers 
actief betrokken en gestimuleerd in hun ontwikkeling. De school, 
voorgegaan door de schoolleider, neemt haar verantwoordelijkheid 
in de maatschappelijke en geografische context. De duurzame 
school is een gemeenschap waar gezamenlijk geleerd en ontwikkeld 
wordt. Leidinggevenden leren vooral door ervaringen in de praktijk 
en ontwikkelen zich met name door:
•  schijnbaar onmogelijke opdrachten;
•  rolmodellen;
•  tegenslagen;
•  conflicterende normen en waarden;
•  omgaan met ondergeschikten.

De School for Leadership hanteert als uitgangspunt dat 
schoolleiderschap een vak is dat geleerd kan worden. De opdracht 
die hieruit in onze opleidingen naar voren komt, is de reflectie 
op dit leren te verdiepen door programma’s te ontwikkelen die 
zeer praktijkgerelateerd zijn, met daarnaast een theoretisch 
kader. Deelnemers gaan vanuit het werk interactief aan de slag 
met theorie. Vaak wordt deze gecombineerd met vormen van 
coaching, intervisie, training on the job, teamwork en mentoring. 
Binnen alle trainingen wordt er van uitgegaan dat de deelnemer 
verantwoordelijk is voor het eigen leerproces. Voorbereidende 
opdrachten nemen hierin een cruciale plaats in.
Tijdens de langdurende opleidingstrajecten maken we niet alleen 
gebruik van de NSA-bekwaamheidseisen, maar ook van het door 
haar ontwikkelde portfolio. Registratie bij de NSA is dan ook een 
logische combinatie met uw AVS-opleiding.

Opleidingen, trainingen, maatwerk en coaching
De School for Leadership biedt u diverse mogelijkheden voor 
verdere professionalisering, namelijk:

Een doorlopende lijn van opleidingen (Open inschrijving)
Van opleidingen voor starters of leerkrachten met ambities 
en diverse schoolleidersopleidingen tot een opleiding voor 

School for
Leadership

_ Algemene informatie
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bovenschools managers. Daartoe werken we samen met 
gerenommeerde instellingen als CNA (Hogeschool van Amsterdam), 
Corgwell en de NSA.

Trainingen (Open inschrijving)
In de vorm van eendaagsen, tweedaagsen of leergangen, waarin 
een specifieke vaardigheid of inhoud centraal staat en sprake is 
van gevarieerde werkvormen, die recht doen aan verschillende 
leerstijlen. De School for Leadership is gericht op het integreren 
van actuele vraagstukken en verdere professionalisering van NSA-
leiderschapscompetenties.

Maatwerk
Soms spreekt het aanbod van de School for Leadership scholen, 
verenigingen en stichtingen zo aan, dat men voor groepen binnen 
de eigen schoolorganisatie, directieberaad of bestuur liever 
maatwerk heeft. Dit geldt zowel voor studiedagen als interne 
managementdevelopmenttrajecten. Mocht u geïnteresseerd 
zijn in voorbeelden en referenties hierover, informeer dan naar 
de mogelijkheden om ons Open inschrijving aan te passen aan 
uw specifieke wensen. Het is mogelijk voor elke training een 
maatwerkaanbieding te doen.

Wilt u meer weten?
Wilt u van ons referenties van voorgaande deelnemers, dan  kunnen 
wij dit voor u regelen. Voor gedetailleerde en actuele informatie 
over de School for Leadership en maatwerk kunt u terecht op 
onze websites: www.avspifo.nl. Of u neemt contact op met de 
AVS, tel. 030-2361010 of mail schoolforleadership@avs.nl of 
maatwerk@avs.nl

uitgangspunten van de 
avs school for leadership

•   Specifiek aanbod voor diverse doelgroepen, geïnspireerd 
door de theorie van ‘het organiseren van denkwerk’ binnen 
lerende organisaties, waarbij op alle niveaus het denken en 
doen met elkaar verbonden blijven;

•  Gericht op professionele ontwikkeling met respect voor 
ieders aanwezige bagage;

•  Leren met en van andere professionals. Het ontmoeten en 
elkaar ondersteunen en inspireren is van uitermate groot 
belang;

•  Heldere standaarden voor wat van cursisten en trainers 
verwacht mag worden;

•  Serieus nemen van de verantwoordelijkheid van de 
professionals voor zijn/haar eigen leren;

•  Goede verhouding tussen kennisoverdracht en 
vaardigheidstraining;

•  Via action research werken aan analytisch vermogen en 
onderzoeksvaardigheden;

•  In onze trainingen neemt interactief leren met onderlinge 
uitwisseling een centrale plaats in. De professionele 
dialoog is hiervoor cruciaal. Ook voor deze uitwisseling zijn 
verschillende vormen mogelijk;

•  Training on the job: toepassen en het u eigen maken;
•  Reflectie op eigen handelen: kritisch kijken naar uzelf in 

actie;
•  Werken met praktijkopdrachten en reële casussen;
•  Heldere en onverbloemde feedback met compassie;
•  Gebruik van diverse middelen: literatuur, film, muziek, 

meditatie, fysieke inspanning en creativiteit;
•  Combinaties van trainers die specialist zijn op inhoudelijk 

terrein als ook ervaren praktijkmensen;
•  Trainers hebben aandacht voor de relatie met deelnemers en 

wezenlijke interesse in het leerproces van de deelnemers. 
Contact in de trainingsgroep in een open en veilige sfeer is 
een belangrijke voorwaarde.

Erkende onderwijsinstelling
Het AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend 
Onderwijs en de daaronder vallende School for Leadership 
zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal 
Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register 
vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de School 
for Leadership een erkende onderwijsinstelling is voor kort 
beroepsonderwijs. Alle opleidingen, trainingen en cursussen 
zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn 
wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor 
Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie.

_ Algemene informatie
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De NSA is een onafhankelijk instituut van en voor leidinggevenden 
in het primair onderwijs. Primaire opdracht van de NSA is het 
onderhouden van de beroepsstandaard en instandhouding van 
het beroepsregister voor schoolleiders. Door deze en hieraan 
gerelateerde activiteiten wil de NSA de beroepskwaliteit van 
Leidinggevenden in het onderwijs bewaken en de professionaliteit 
bevorderen.
De NSA beroepsstandaard is een ontwikkelkader dat 
duidelijkheid biedt over de belangrijkste aspecten voor het vak 
van de schoolleider. De beroepsstandaard is vastgesteld door 
de beroepsgroep zelf, met wetenschappelijke onderbouwing en 
instemming van de sociale partners.

De standaard geeft een antwoord op de vragen :
•  Wat zijn de kerncompetenties voor het vak?
•  Welke gedragsregels hanteren register directeuren onderwijs?
•  Welke criteria stelt de beroepsgroep aan professionele 

ontwikkeling?

De competenties zijn onderverdeeld in 5 domeinen. Centraal 
staat het hebben van een duidelijke visie op onderwijs (domein 
1). Dit domein bevindt zich op het snijvlak van organisatie 
effectiviteit en persoonlijke effectiviteit. Organisatie effectiviteit 
(domein 2) is gesplitst in beleid en beheer, en organisatie 
ontwikkeling. Persoonlijke effectiviteit is verdeeld in denkkracht 
(domein 3) en daadkracht (domein 4). Het laatste domein (5) is 
omgevingsbewustzijn.

Onder de vijf domeinen vallen 8 kerncompetenties:

Domein “Visie op onderwijs”
1  Gerichtheid op het primaire proces Bekwame leidinggevenden 

zien de ontwikkeling van kinderen/jong volwassenen als 
hun primaire verantwoordelijkheid. Zij hebben zicht op de 
ontwikkelingen in en de resultaten van het pedagogisch-
didactisch, het vakinhoudelijk en organisatorisch handelen in 
de school. Op basis hiervan kunnen zij, werkend vanuit een 
duidelijke visie, vorm en inhoud geven aan de ondersteuning 
van het primaire proces, de onderwijsontwikkeling en de 
samenwerkingsrelaties met stakeholders.

NSA: Kerncompetenties 
voor onderwijskundig leiderschap
– een ontwikkelkader

Domein “Organisatie effectiviteit”
2  Organisatiebeleid en -beheer Bekwame leidinggevenden 

scheppen randvoorwaarden, realiseren een optimale inzet van 
tijd, mensen en middelen en komen tot samenhangend beleid.

3  Organisatieontwikkeling Bekwame leidinggevenden 
zijn in staat om alle geledingen actief te betrekken bij 
besluitvormingsprocessen, het proces van schoolontwikkeling 
en gemeenschapsvorming door initiatief en experiment aan 
te moedigen en in dialoog veranderplannen te definiëren, te 
implementeren en te borgen.

Domein “Denkkracht” (hogere orde denken)
4  Zelfsturing Bekwame leidinggevenden weten zich in hun 

handelen gedreven door persoonlijke en professionele waarden. 
Zij zijn zich bewust van hun leiderschapsrol en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Dit vraagt reflectie en ontwikkeling.

5  Intrapersoonlijke competentie Het vermogen om adequaat 
informatie te verzamelen en te verwerken met als doel complexe 
situaties te begrijpen, problemen en vraagstukken te verhelderen, 
hanteerbaar te maken of te voorkomen. Kritisch en creatief 
denken en het verkennen van meerdere oplossingsrichtingen.

Domein “Daadkracht” (strategieën bij leiderschap)
6  Interpersoonlijke competentie Goed leidinggeven is vooral 

goed communiceren. De daadkracht en effectiviteit van 
leidinggevenden wordt in hoge mate bepaald door de wijze 
waarop zij communiceren en relaties onderhouden. Bekwame 
leidinggevenden bevorderen een positieve sfeer, hebben inzicht 
in het eigen gedrag en de invloed en effecten daarvan op anderen.

7  Aansturen van professionals Goed onderwijs is met name 
een teamverantwoordelijkheid. Bekwame leidinggevenden 
zijn in staat om met heldere doelen voor ogen het beste 
in medewerkers naar boven te brengen en dienstbaar te 
maken aan de organisatie. Zij zijn gericht op het creëren van 
leer- en ontwikkelmogelijkheden op individueel-, team- en 
organisatieniveau. Zij hebben aandacht voor hun medewerkers, 
bevorderen teamgeest en samenwerkingsbereidheid, stralen 
vertrouwen uit en delen leiderschap.

Domein “Omgevingsbewustzijn”
8  Ondernemerschap Onderwijs is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Leidinggevenden werken actief samen 
met de omgeving. Zij anticiperen op ontwikkelingen, gaan 
doelbewust om met wet- en regelgeving, omgevingseisen, 
ouders, maatschappelijke instellingen en andere organisaties die 
de school beïnvloeden.

12 professionaliseringsgids 2011/2012



Algemene informatie

persoonlijke gegevens

Naam en voorletters M/V

Privé-adres

Postcode en Plaats Geboortedatum

Telefoon Mobiel

E-mailadres Fax

AVS lid ja/nee Lidmaatschapsnr.

  Ik ben geen lid van de AVS, maar meld mij bij deze aan als lid en betaal daarom voor het aanbod de ledenprijs. Vóór of tegelijkertijd 
met mijn aanmelding stuur ik het ‘lid worden formulier’ op pagina 107 op. (Informatie over het lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/ 
 lidworden)

gegevens school/organisatie

Naam Brin- of bestuursnummer 

Soort onderwijs   BO   SBO   SO I   SO II   SO III   SO IV  VSO I   VSO II   VSO III   VSO  IV   SVO   LWOO

Adres

Postcode en Plaats E-mail

Telefoonnummer Fax 

  Factuur naar huisadres   Factuur naar schooladres
  AVS-correspondentie naar huisadres   AVS-correspondentie naar schooladres

  Ik meld mij aan voor de volgende trainingen/opleidingen (open inschrijving) van de AVS School for Leadership: (titel en datum)

  Neemt u met mij contact op voor een maatwerktraining of -begeleidingstraject over het onderwerp:

  Ik ben geïnteresseerd in coaching. Neem contact met mij op.

  Ik meld mij aan voor het volgende aanbod van ‘Voor u geselecteerd’:

  Ik wil meer weten over de mogelijkheden van een adviesgesprek over het onderwerp:

Datum Handtekening*

Stuur of fax naar de AVS: antwoordnummer 9019, 3500 ZA Utrecht, fax: 030-2361036. 
Of meld u aan via www.avspifo.nl. Na inschrijving voor een training of opleiding ontvangt u binnen een week een schriftelijke bevestiging. 
Indien u een week na inschrijving nog geen bevestiging heeft ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de AVS.

* Op al onze diensten, producten en adviezen zijn de ‘AVS Voorwaarden Diensten’ van toepassing. Deze kunt u opvragen via schoolforleadership@avs.nl of downloaden vanaf www.avspifo.nl.

professionaliserings- en innovatiecentrum
funderend onderwijs (www.avspifo.nl)
Inschrijfformulier School for Leadership en Advies
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_  Trainingen en opleidingen 
met open inschrijving

® Bedrijfsvoering

® Brede school

® Communicatie

® Human Dynamics®

® Loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

® Organisatiebeheer

® Organisatieontwikkeling

® Personeelsbeleid

® Opleidingen

School for Leadership

Of kijk op

www.avspifo.nl
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Uitvoering
AVS in samenwerking met het 
bedrijf Infinite Financieel

Datum
15 februari 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
6 uur scholingsdag, 2 uur 
voorbereiding

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

_ Bedrijfsvoering _ Open inschrijving

Leren Begroten en Budgetteren
Eendaagse

Doelgroep
(Aankomende) schoolleiders, zowel van een bestuur met meer scholen als van een zelfstandige school 
(eenpitter).

Doel
Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te begroten/budgetteren en 
financieel overzicht te hebben en te houden. Bovendien krijgt u inzicht in de mogelijke keuzes die u zelf 
kunt maken.

Inhoud
Biedt lumpsum u meer keuzevrijheid? Al die plannen en ook nog een meerjarenbegroting maken, kan 
dat eenvoudiger? Hoe maakt u een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit 
op uw schoolplan?

Tijdens de eendaagse komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•   de functies van de begroting, de verdelingsinstrumenten en de handvatten voor de budgettering;
•  het opstellen van de begroting aan de hand van een casus die is gebaseerd op herkenbare 

praktijksituaties. U gaat aan de slag met de voorbereiding en de realisering van de begroting;
•  het opstellen van de meerjarenbegroting personeel, inclusief de benodigde reserveringen;
•  het opstellen van de investeringsplannen op het gebied van ICT, meubilair en onderwijsleerpakket;
•  het actualiseren van de begroting op basis van de meest recente vergoedingsbedragen.

Vorm
We wisselen plenaire presentaties af met praktijkopdrachten. Daarnaast is er voldoende gelegenheid 
om uw vragen te stellen en met uw collega-directeuren ervaringen uit te wisselen.

Resultaat
U heeft een eerste oriëntatie gekregen op financiën en bent in staat een constructieve bijdrage te 
leveren aan de samenstelling van de begroting en het omzetten van deze begroting in budgetten. U bent 
een goede gesprekspartner voor uw leidinggevende (de bovenschools directeur of bestuurder belast 
met financiën) of uw MR.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Organisatiebeleid en -beheer
•  Intrapersoonlijk competent

Reacties van cursisten:

•  Een breder plaatje van 
de denkwijze over geld 
in het onderwijs

•  De aandacht en tijd 
voor persoonlijke vragen 
is heel prettig

•  Een kritische en con
crete kijk op huidige 
begrotingen

•  Bedankt, ik heb ideeën 
genoeg om verder te 
kunnen
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_ Bedrijfsvoering

Doelgroep
Schoolleiders, bovenschools managers en bestuurders die in de praktijk betrokken zijn bij 
verslaglegging en verantwoording.

Doel
Sinds 2008 zijn de regels over de jaarverslaglegging gewijzigd. Deze sluiten aan op het Burgerlijk 
Wetboek en de regels van de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ). U kunt via de AVS ondersteuning 
krijgen bij de invoering van deze nieuw regels in uw school(organisatie). Als u uw eigen jaarverslag 
meebrengt, krijgt u advies over verbeteringen die u hierin kunt aanbrengen.

Inhoud
Hoe moet uw nieuwe jaarverslag eruitzien? Wat moet er minimaal in staan? Hoe kunt u zich hiermee 
profileren? Hoe zet u zo’n document op? Wie leest dat eigenlijk allemaal? Kunt u met al die verschillende 
lezers rekening houden?

Het jaarverslag – met als onderdelen het bestuursverslag en de jaarrekening – gebruikt u onder andere 
om verantwoording af te leggen over de besteding van de van het ministerie van OCW ontvangen 
middelen. Maar u kunt die informatie ook gebruiken om anderen (ouders, samenwerkingspartners) 
te informeren over het gevoerde beleid. Tijdens de eendaagse belichten we de relatie tussen het 
bestuursverslag en de jaarrekening.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze eendaagse aan de orde:
•  Wat zijn de eisen die aan uw jaarverslag worden gesteld?
•  Hoe kunt u die informatie gebruiken om ook aan andere belanghebbenden (zoals ouders, 

samenwerkingspartners) te vertellen wat u heeft gedaan en bereikt?
•  Hoe leest u uw jaarrekening?
•  Welke posten kunt u beïnvloeden en waar liggen uw risico’s?
•  Hoe kunt u de omvang van uw reserves en voorzieningen onderbouwen?

Vorm
We wisselen plenaire presentaties af met praktijkopdrachten, waarbij we onder andere gebruikmaken 
van door u en uw medecursisten aangeleverde jaarverslagen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid 
om uw vragen te stellen en met uw collega-directeuren ervaringen uit te wisselen.

Resultaat
U bent volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen die rondom het jaarverslag spelen en 
heeft inzicht in de mogelijkheden om u hiermee te profileren.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Organisatiebeleid en -beheer
•  Intrapersoonlijk competent

Uitvoering
School for Leadership i.s.m. 
Infinite Financieel

Datum
8 maart 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
6 uur scholingsdag,
2 uur voorbereiding

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

Reacties van cursisten:

•  De interactie met trainer 
en cursisten is prima

•  Er wordt ingespeeld op 
actuele zaken en vragen 
bij de deelnemers! 
Veel flexibiliteit

•  Diverse geleerde dingen 
kan ik terugkoppelen 
naar mijn organisatie

•  Ik heb nu bagage en 
motivatie voor een 
pakkend verslag

•  Het is een leuke dag, 
ik heb weer inspiratie 
opgedaan

Verantwoording en verslaglegging
Eendaagse
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Uitvoering
Jan Schraven

Datum
9 november 2011 of
4 april 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
12 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op 
maat voor uw organisatie 
of team (met bijvoorbeeld 
vertegenwoordigers van de 
gemeente of andere partners 
in het brede schoolproject)? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

_ Brede school

Bestuur, beheer en exploitatie van brede scholen
Seminar

Doelgroep
Directeuren, bovenschools managers, eindverantwoordelijken, bestuurders, medewerkers 
bestuursbureaus, portefeuillehouders huisvesting en overige geïnteresseerden.

Doel
Door middel van dit interactieve seminar neemt u kennis van de verschillende mogelijke organisatie-, 
eigendoms- en beheerstructuren om zowel juridisch als in de dagelijkse praktijk uw brede school 
effectief aan te sturen. Het seminar is geschikt voor nieuwe en bestaande brede scholen.

Inhoud
Onderdelen:
•  Wie doet wat in de brede school? Op de werkvloer heerst vaak verwarring over welke inhoudelijke 

taken door wie moeten worden ingevuld. Door het vastleggen van een aantal belangrijke zaken 
brengen we duidelijkheid en loopt uw brede school in de dagelijkse praktijk op rolletjes.

•  Wat is uw eigendomspositie binnen de brede school? Is de school eigenaar van het gebouw, 
de gemeente, een andere deelnemer of een externe partij? Een blik op de geldstromen en de 
contractuele positie van de deelnemers aan een brede school.

•  Hoe worden de exploitatie- en onderhoudskosten berekend voor de verschillende deelnemers? 
Sommige gebouwdelen zijn alleen door de school in gebruik, sommige multifunctioneel en andere 
weer door alleen derden. We kijken hoe we een reële verdeelsleutel kunnen maken om de kosten voor 
het onderhoud en exploitatie te verdelen.

Vorm
In het dagprogramma is nadrukkelijk ruimte ingelast voor eigen inbreng van de deelnemers. De 
deelnemers ontvangen een cursusmap, waarin onder andere informatie is opgenomen over de opzet van 
een brede schoolproject en praktijkvoorbeelden.

Resultaat
U kunt zelfstandig en professioneel opereren als schoolleider in een (complexe) brede school.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Organisatiebeleid en -beheer

j a n  s c h r av e n :  “ z e l f s  d e  m e e s t 
b r i l j a n t e  m o n o lo o g  k a n  d e  d i a lo o g 
n i e t  v e r v a n g e n ”  ( c h i n u a  a c h e b e )
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_ Brede school _ Open inschrijving

Onderwijshuisvesting
Eendaagse

Doelgroep
(School)directeuren, bovenschools managers, eindverantwoordelijken, bestuurders, medewerkers 
bestuursbureaus, portefeuillehouders huisvesting en overige geïnteresseerden.

Doel
Op zoek gaan naar hoe uw ideale schoolgebouw eruitziet en of dit ook te verwezenlijken is.
De doelstelling van dit interactieve seminar is u handvatten te geven om vanuit een kritische reflectie op 
uw eigen onderwijsorganisatie een vertaalslag te maken naar de eisen voor uw nieuwe of vernieuwde 
(brede) schoolgebouw.

Inhoud
Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen:
•  Wat is een programma van eisen? Welke functie vervult zo’n programma in het bouwproces? Het 

belang van een zorgvuldige totstandkoming van een programma van eisen neemt toe naarmate 
scholen een grotere variatie aan didactische werkvormen huisvesten. Onderwijskundige 
vernieuwingen en maatschappelijke trends stellen scholen voor praktische dilemma’s bij de 
ontwikkeling van nieuw- of verbouwplannen.

•  Wat is de goede maat voor uw school? Een werk- en leefgemeenschap voor kinderen en volwassenen 
vraagt om een variëteit in omgeving en inrichting van de school. Hoe vertaalt zich de ontwikkeling 
van leren over ICT naar leren met ICT in ruimtegebruik? Ook de intrede van verschillende specialisten 
in de school als de IB’er, de RT’er, de reken- en taalspecialist, leidt tot nieuwe wensen en eisen aan 
werkruimten.

•  Wat is de positie van de school in de wijk? Hoe gaat u om met de ontwikkeling van de brede school in 
uw nieuw- of verbouwplannen; een kans of een bedreiging? Wat betekent het brede schoolconcept 
voor het bouwproces, de opzet van een projectorganisatie met inbreng en zeggenschap van 
meerdere gebruikers en hoe kan daarbij rekening worden gehouden met beheersaspecten en 
eigendomsverhoudingen?

•  Wat is de rol van de architect in het bouwproces en hoe selecteert u geschikte adviseurs? 
Wat is de rolverdeling tussen school en gemeente waar het gaat om planvorming, het 
zogenaamde bouwheerschap en de financiering? Hoe gaat u om met het aanbod van de lokale 
woningbouwcorporatie om een nieuwe school te bouwen en te exploiteren?

Vorm
In het dagprogramma is nadrukkelijk ruimte ingelast voor eigen inbreng van de deelnemers. De 
deelnemers ontvangen een cursusmap, waarin onder andere informatie is opgenomen over de opzet 
van een brede school. Daarnaast ontvangt u beelddocumentatie in de vorm van een cd-rom van 
scholenbouwprojecten.

Resultaat
U kunt zelfstandig en professioneel uw rol als schoolleider vervullen in een projectorganisatie voor de 
bouw van een (brede) school.

NSA-bekwaamheidseisen
• Organisatiebeleid en -beheer

Uitvoering
Jan Schraven

Datum
27 oktober 2011 of
8 maart 2012

Kosten 
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
12 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op 
maat voor uw organisatie 
of team (met bijvoorbeeld 
vertegenwoordigers van de 
gemeente of andere partners 
in een scholenbouwproces)? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl
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Uitvoering
Elaine Toes

Datum
21 maart 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
12 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

Doelgroep
(Bovenschools) schoolleiders en/of coördinatoren brede school en stafleden onderwijs (bestuur).

Doel
Overeenstemming bereiken over pedagogische doelen voor leerlingen, in samenwerking met school en 
partnerinstellingen in de brede school.

Inhoud
Vanuit de uitspraak ‘It takes a whole village to raise a child´wordt verkend welke interventies u kunt 
plegen om consistent op te voeden met de partners in de brede school. U gaat tijdens deze dag aan de 
slag om in de praktijk met kinderopvang, sportinstellingen, andere scholen en/of culturele instellingen, 
zoals de plaatselijke bibliotheek, tot duidelijke afspraken te komen, vanuit een gezamenlijk kader.
In de training maken we de relatie tussen pedagogische identiteit van de school en partners helder en 
krijgt u informatie over de wijze waarop u deze in de realiteit kunt vormgeven, rekening houdend met 
diverse belangen. Verzanden gesprekken hierover in details en wilt u vanuit visies gezamenlijk werken 
aan de opvoeding van uw leerlingen?
De AVS biedt de mogelijkheid de facetten van een pedagogisch convenant in beeld te brengen en 
te analyseren hoe uw school en de partners zich verhouden tot de pedagogische activiteiten. Uw 
schoolsituatie komt aan bod: we brengen huidige en gewenste interventies in beeld. De adviseur kan de 
benodigde processen begeleiden en laat een systematiek achter, waarbij iedereen weet waar hij of zij 
aan toe is.

Vorm
Interactieve presentaties en werkopdrachten.

Resultaat
Bij het uitwerken van de werkopdrachten brengt u de facetten van een pedagogisch convenant in beeld. 
Zo analyseert u zelf hoe uw school en de partners zich verhouden tot de pedagogische activiteiten.
We zetten belangrijke sleutelfactoren in de pedagogische afstemming op een rij. Hierna kunt u aan de 
slag met een set aan concrete voornemens.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Organisatieontwikkeling
•  Aansturen van professionals

_ Brede school

Ontwikkelen van en sturen 
op een pedagogisch convenant
Eendaagse
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_ Brede school _ Open inschrijving

Oriëntatie op brede school
Eendaagse

Doelgroep
Schoolleiders in het primair onderwijs die aan de start van een brede school staan en gaan 
samenwerken met andere organisaties.

Doel
Oriënteren op visies, mogelijkheden en achtergronden van de brede school. (Her)vinden van eigenheid 
daarbinnen en definitie van bindende factoren.

Inhoud
De brede school bestaat niet. Wel bestaat als gezamenlijk fundament de gedachte dat inhoudelijke 
aansluiting van activiteiten door meerdere instellingen de ontwikkeling van leerlingen kan bevorderen 
op het gebied van bijvoorbeeld taal en sociaal gedrag. Ook kan een extra impuls gegeven worden 
aan samenwerking op gebiedsniveau en aan de signalering van wijkspecifieke vraagstukken die voor 
kinderen een grote rol spelen. Tijdens deze actieve dag kunnen deelnemers elkaar inspireren door 
uitwisseling van ervaringen.

De volgende onderdelen kunnen we inzetten:
•  een werkvorm om deelnemers te helpen de verschillende visie-elementen op de brede school te 

rangschikken naar een schooleigen profiel;
•  achtergronden, ontwikkelingen en profielen van brede scholen;
•  reflectie op de krachtenvelden die in uw situatie een rol spelen;
•  het benoemen van belangrijke indicatoren voor resultaatgerichte vervolgacties bij het starten van een 

brede school (vanuit projectmatig perspectief ).

Vorm
Interactieve werkvormen met collega-leidinggevenden en informatieve presentaties. Instrumenten om 
een aanzet tot concrete beleidsvoornemens te formuleren. Uitwisseling van ideeën en ervaringen, het 
onderzoeken van eigen mogelijkheden en uitgangspunten.

Resultaat
U krijgt informatie en raakt geïnspireerd door te werken aan uw eigen visievorming in relatie tot uw 
krachtenveld. U bent zich bewuster van mogelijkheden en indicatoren, waarmee u kunt inspelen op 
lokale kansen en belemmeringen. Deelnemers maken desgewenst een eerste aanzet tot het formuleren 
van uitgangspunten over het samenwerken met andere organisaties. Een adviestraject op maat is goed 
mogelijk als vervolg op deze dag.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Onderwijsondernemerschap
•  Organisatieontwikkeling

Uitvoering
Elaine Toes

Datum
17 november 2011 of 
20 maart 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
12 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl
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Uitvoering
Elaine Toes
Jannita Witten

Datum
24 november 2011

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
12 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

Doelgroep
(Bovenschools) schoolleiders en/of coördinatoren brede school en stafleden personeelszaken 
(bestuur).

Doel
Personeelsbeleid opzetten dat past bij de ontwikkeling tot brede school, gebaseerd op een juiste 
analyse van benodigde expertise en rollen. Dit bevat ingrediënten als een functieomschrijving voor 
nieuwe rollen en nieuwe taakgebieden, maar ook instrumenten voor kwaliteitszorg (360 graden 
feedback), communicatie en werving en selectie.

Inhoud
Om werk te maken van de brede school, richt u zich op de integrale ontwikkeling van kinderen. Dus 
naast de kerndoelen besteedt de school (extra) aandacht aan sportieve en culturele activiteiten, wordt 
verbinding gezocht in pedagogische aanpak (met wijkontwikkeling en jeugdzorg), bezint u zich wellicht 
met andere scholen en overige instellingen op de levensbeschouwelijke en/of politieke ontwikkeling 
en werkt u actief aan burgerschapsontwikkeling. Dit is alleen mogelijk als uw personeelsbestand deze 
veranderde ambities waar kan maken. U bent dus op zoek naar aanvullende expertise. Tegelijkertijd 
gaat u aan de slag met andere rollen. Er is meer afstemming nodig en daarvoor zijn de juiste 
competenties een voorwaarde.
In deze eendaagse brengt u de personele consequenties in kaart. Welke nieuwe eisen stelt u? Zijn 
er nieuwe functies nodig en hoe verhouden deze zich tot het bestaande functiegebouw? Hoe gaat u 
zorgen voor horizontale en verticale doorstroming, zodanig dat uw medewerkers bevlogen aan het werk 
blijven? Is er bijvoorbeeld bijscholing of extra begeleiding nodig? Hoe verhoudt zich uw korte en lange 
termijn personeelsplanning tot uw plannen? En hoe ontwikkelt u criteria voor uw gesprekkencyclus 
dusdanig, dat ze gericht zijn op uw integrale doelstellingen?
Medewerkers in een brede school moeten over uitmuntende communicatieve vaardigheden beschikken 
en over een groot enthousiasme tot samenwerking. Het is van belang dat medewerkers in de brede 
school zich kunnen verplaatsen in anderen die bij de leerlingen van de school betrokken zijn, zoals 
wijk bewoners en de verenigingen, jeugdzorg, gezondheidszorg, sportverenigingen, de plaatselijke 
instellingen voor cultuur (zoals de bibliotheek) en maatschappelijk werk.

Vorm
Presentatie van informatie over functiebouwwerken, gerelateerd aan de ontwikkeling van een brede 
school. Het in kaart brengen van uw eigen situatie gebeurt aan de hand van een inventariserende 
opdracht vooraf. Deze vormt het uitgangspunt voor de invulling van de eendaagse.

Resultaat
U heeft aanwijzingen voor de interventies voor pro-actief personeelsbeleid voor uw brede school 
organisatie en zet eerste criteria voor nieuwe expertise op een rij.

NSA-bekwaamheidseisen
• Aansturen van professionals
• Organisatieontwikkeling
• Interpersoonlijk competent
• Organisatiebeleid en -beheer

_ Brede school

Personeelsbeleid in de brede school
Eendaagse
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Werk maken van de Lokaal Educatieve Agenda
Twee eendaagsen

Doelgroep
Bovenschools managers, schoolleiders, ambtenaren Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en 
mogelijke samenwerkingspartners.

Doel
Deelnemers maken de Lokaal Educatieve Agenda concreet door met mogelijke partners de 
samenwerking in de steigers te zetten.

Inhoud
Vanuit de context van de deelnemers formuleren we interventies om werk te maken van de Lokaal 
Educatieve Agenda. U ontvangt informatie over mogelijkheden om de lokale situatie te analyseren 
en draagvlak te meten voor interventies. Deelnemers leggen verbinding tussen de Lokaal Educatieve 
Agenda en het strategisch beleidsplan van de eigen organisatie. U gaat aan de slag met het ontwerpen 
van passende interventies, zowel intern als extern. Hierdoor verrijkt u de wijze van samenwerken tussen 
gemeente, school, wijkwerk, wijkagent, winkeliers, combinatiefunctionarissen en andere relevante 
actoren.

Vorm
Op dag 1 brengt u uw eigen omgeving in kaart. Dit gebeurt aan de hand van een kijkkader van de AVS. 
Cruciaal voor een succesvolle analyse is dat u van tevoren een opdracht uitvoert. Interactie tussen 
deelnemers en creatieve confrontatie maken hiervan deel uit.
Op dag 2 gaan we nader in op methoden om aan draagvlak te werken en de voorgenomen ambities 
SMART uit te werken. U gaat aan de slag met een inspirerend, resultaatgericht werkkader.

Resultaat
Er is een analyse van wat de samenwerkingspartners nodig hebben en wat zij elkaar te bieden hebben, 
wat de ontbindende factoren zijn. Het krachtenveld van samenwerkingspartners rond de school/scholen 
is in beeld gebracht.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Organisatieontwikkeling
•  Interpersoonlijk competent
•  Ondernemerschap

Uitvoering
Jos Hagens
Elaine Toes

Datums
23 november 2011 en 
25 januari 2012

Kosten
Leden: 990 euro
Niet-leden: 1240 euro

Studiebelasting
24 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

_ Brede school _ Open inschrijving

j o s  h a g e n s :  “g e d e e l d e  k e n n i s 
w o r d t  n i e u w e  k e n n i s ”
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Uitvoering
Bob Ravelli
Tom Roetert

Datum
12 oktober 2011 of
14 maart 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
12 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

_ Communicatie

Effectief en efficiënt vergaderen
Eendaagse

Doelgroep
Voorzitters van vergaderingen en teamleden die meer willen halen uit hun vergaderingen.

Doel
Professioneler en korter leren vergaderen, met een hogere opbrengst.

Inhoud
Effectief vergaderen stellen de deelnemers zeer op prijs. Vaak zijn medewerkers te veel of te lang aan 
het woord. Afdwalen van het onderwerp bevordert het resultaat bepaald niet. Een groot misverstand is 
ook dat de deelnemers denken dat de voorzitter verantwoordelijk is voor de vergadering en de kwaliteit 
ervan. Maar…, elke deelnemer is daarvoor verantwoordelijk. Hoe maakt u dat duidelijk en welke aanpak 
is daarvoor handig? U leert het in deze training.

Aan de orde komen (zie ook ‘resultaat’):
•  het doel van vergaderen;
•  vergaderprocedures;
•  rollen binnen de vergadering;
•  het behalen van resultaat;
•  communiceren op het juiste niveau;
•  effectief sturen van vergaderingen;
•  betrokkenheid en creativiteit;
•  praktijkcases en voorbeelden.

Vorm
Tijdens een eendaagse krijgt u informatie waarmee u uw vergaderstijl herkent en verbetert. We bekijken 
de verschillende rollen die tijdens een vergadering worden ‘gespeeld’. We sluiten de dag af met het 
maken van een persoonlijk plan van aanpak. Tevens oefenen we het vergaderen ter plekke met enkele 
lastige situaties.

Resultaat
•  U beheerst de voorzittersrol.
•  U leert hoe u een duidelijke agenda en actielijst opstelt.
•  U krijgt inzicht in uw eigen stijl en die van anderen.
•  U communiceert effectief (en u haalt eruit wat erin zit).
•  U leert onderbreken.
•  U leert omgaan met lastige vergadersituaties.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Aansturen van professionals
•  Intrapersoonlijk component
•  Organisatieontwikkeling

Reacties van cursisten:

•  Een vlot tempo en ik ga 
met heel veel tips naar 
huis

•  Duidelijke en nuttige tips 
en praktijkoefeningen 
Ik kan hiermee resultaat 
boeken

•  We houden onze verga
dercultuur nog eens tegen 
het licht
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Succesvol onderhandelen
Tweedaagse

Doelgroep
Leidinggevenden, zoals bovenschools managers, directeuren, locatieleiders, personeelsfunctionarissen, 
et cetera.

Doel
•  Kennis van de theorie en praktijk van onderhandelen;
•  (Verder) ontwikkelen van onderhandelingsvaardigheden;
•  Drempel verlagen door het onderhandelen samen te oefenen.

Inhoud
Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in de toekomst steeds vaker genoodzaakt 
zelf te onderhandelen. Wij onderhandelen namelijk in de meest uiteenlopende situaties zoals met 
collega’s, als werkgever, over arbeidsvoorwaarden, deeltijdwerk, verlof, scholing of het verrichten van 
andere werkzaamheden. Daarnaast moet de moderne schooldirecteur ook veel vaker voor de school 
onderhandelen met externe partijen als gemeenten, leveranciers of andere, soms concurrerende, 
scholen.
Een juiste onderhandelingsattitude is niet alleen noodzakelijk, maar ook onontbeerlijk in uw dagelijkse 
werkomgeving.

In deze tweedaagse maakt u kennis met de theorie en de praktijk van onderhandelen. 
Onderhandelingsvaardigheden zijn geen statische vaardigheden, maar zijn voortdurend in 
ontwikkeling. Als leidinggevende in het primair onderwijs bent u dagelijks bezig met het toepassen van 
onderhandelingsvaardigheden in allerlei gespreksituaties. In deze training gaan we uitgebreid in op 
het verschil tussen samenwerken, onderhandelen en vechten en tussen wederzijdse afhankelijkheid en 
tegengestelde belangen.

Aan de hand van verschillende onderhandelingsmodellen, zoals het Gatwickmodel, besteden we 
aandacht aan inhoud, sfeer, machtsbalans, achterban en procedures. Verschillen in onderhandelen met 
collega’s, de baas, de medewerkers en voor de school met externe relaties komen aan de orde. Tijdens 
de tweede dag gaan we aan de slag met het herkennen en inzetten van communicatiestijlen en oefenen 
we verschillende onderhandelingsvaardigheden in een groot onderhandelingsspel.

De training Succesvol Onderhandelen leert u uw sterke kanten in te zetten met gebruikmaking van 
slimme technieken. Een aanrader voor de veelal zelfstandig opererende schoolleiders die er het meeste 
voor hun school willen uitslepen.

_ Communicatie _ Open inschrijving

Reacties van cursisten:

•  Het levert veel tijd voor 
reflectie en bezinning op

•  Openheid en chemie in de 
groep

•  Ook mogelijkheid om 
praktisch bezig te zijn
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Uitvoering
Tom Roetert
Bob Ravelli

Datums
17 en 18 november 2011 of
22 en 23 maart 2012

Kosten
Leden: 990 euro
Niet-leden: 1240 euro

Studiebelasting
20 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

_ Communicatie

Onderwerpen:
•  Wat is onderhandelen en wat niet?
•  Het voorbereiden van onderhandelingen.
•  Het maken van gedragskeuzes afhankelijk van de situatie.
•  Herkennen van en omgaan met manipulatief gedrag.
•  Persoonlijke effectiviteit tijdens het onderhandelingsproces.
•  Onderhandelen met een machtiger partij.
•  De verschillende fasen binnen onderhandelingsprocessen.
•  Beïnvloedingstactieken en stijlen van conflicthantering.
•  Conflicten (bewust) oproepen, erop anticiperen en voorkomen.

Vorm
Diverse werkvormen: korte inleidingen, instructievideo, oefeningen en feedback ontvangen.

Resultaat
•  U heeft kennis van de theorie van het onderhandelen.
•  U bent geoefend in het onderhandelen.
•  U heeft zicht op uw krachten en zwakten bij onderhandelen.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Zelfsturing
•  Intrapersoonlijk competent
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Competentiegericht coachen
Tweedaagse

Doelgroep
Leidinggevenden, IB’ers en AB’ers die tijdens hun taakuitoefening medewerkers coachen.

Doel
Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht coachen.

Inhoud
Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht coachen vraagt expliciete aandacht. 
Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol handelen te komen op zowel 
persoonlijk als professioneel niveau. Voor de leidinggevende is het daarbij van belang om te zien waar 
de medewerker staat ten opzichte van het competentieprofiel van zijn of haar functie. De individuele 
ontwikkelingsbehoefte en die van de organisatie worden binnen de gesprekkencyclus zoveel mogelijk 
op elkaar afgestemd en meestal vastgelegd in een POP. Als dat goed in kaart is gebracht, volgt een 
proces van verdere coaching en begeleiding. Het dilemma daarbij is, dat dan van de zuiverste vorm van 
coaching moeilijk sprake kan zijn.

In deze training besteden we daarom uitgebreid aandacht aan de theorie en de praktijk van 
(competentiegericht) coachen:
•  competentiemanagement en competentiegericht coachen;
•  signaleren, benoemen en bespreekbaar maken van competentiegedrag;
•  werken met ontwikkelingsplannen, op het spanningsveld tussen beoordelen en stimuleren.

De volgende vragen, dilemma’s en technieken staan centraal:
•  basisvaardigheden gesprekstechnieken, geven van feedback en coachen;
•  uitgaan van talenten, van competenties én ambitie/passie;
•  verschillen tussen leidinggeven en coachen: coachend leiderschap;
•  leren systematisch door te vragen op competentiegedrag;
•  signaleren en benoemen van (afwezig) competentiegedrag in de huidige situatie;
•  bespreekbaar maken van (onzichtbare) opvattingen, waarden en normen die het zichtbare 

competentiegedrag beïnvloeden.

Vorm
We hanteren een selectie uit diverse werkvormen: korte inleidingen, instructievideo, oefenen van 
gespreksvormen, feedback ontvangen en rollenspellen.

Resultaat
Kennis over competentieontwikkeling en mogelijkheden tot coaching hierbij. Afhankelijk van de eigen 
toepassingsgerichtheid: toegenomen vaardigheid in het scheppen van een motiverend klimaat vanuit 
duidelijke resultaatgerichtheid.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Zelfsturing
•  Aansturen van professionals
•  Interpersoonlijk competent

Uitvoering
Tom Roetert
Ruud de Sain

Datums
1 en 2 december 2011 of  
8 en 9 februari 2012

Kosten
Leden: 1045 euro
Niet-leden: 1245 euro

Studiebelasting
30 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

_ Communicatie _ Open inschrijving

Reacties van cursisten:

•  Open en veilige sfeer, 
waarin je fouten mag 
maken

•  Aanpassing aan onze 
wensen, eigen inbreng 
groep

•   Veel flexibiliteit in het 
programma en toch rode 
draad vasthouden

•  Veel oefenen (met acteur) 
helpt

•  Goede afwisseling van 
onderwerpen
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_ Communicatie

Meesterlijk coachen
Drie tweedaagsen (ook afzonderlijk te volgen)

Doelgroep
Iedereen die coacht of wil gaan coachen en regelmatig deze vaardigheid gebruikt op het werk. U 
beschikt over de basale gespreks- en coachingsvaardigheden. Goed vervolg en verdieping voor 
deelnemers van de training competentiegericht coachen.

Doel
Verdieping van uw coachingsrepertoire, met aandacht voor specifieke lastigheden waar u in uw werk 
tegenaan loopt.

Inhoud
Wilt u uw kennis en vaardigheden in coaching uitbreiden en opfrissen? Wilt u met mede-cursisten de 
diepte in? Dan is deze leergang een uitstekende keuze voor u.

Eerste tweedaagse: het coachen van moeilijke mensen
Hoe gaat u constructief om met moeilijk gedrag van mensen? Voor coaches is dit tweeledig, omdat bij de 
eigenaar van het gedrag ontwikkeling beoogd wordt. In de eerste tweedaagse gaan we dieper in op dit 
eigenaarschap van het probleem.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
•  Verschillen en overeenkomsten tussen management-, opleidings- en coachvraag.
•  Verschillen en overeenkomsten tussen trainen, coachen en coachend begeleiden.
•  Waarom vind ik iemand lastig?
•  Overdracht en tegenoverdracht.

Algemeen ligt de focus op effectief omgaan met lastig gedrag van leerkrachten:
•  Hoe gaat u om met te afhankelijke mensen?
•  Hoe gaat u om met weerstanden?
•  Hoe achterhaalt u verborgen gevoelens en beïnvloedt u interne dialoogvoering?
•  Hoe gaat u om met manipulatief gedrag?

Vaste patronen kunnen lastig zijn, maar bieden door voorspelbaarheid ook handvatten om mee aan de 
slag te gaan. Hier ligt het accent op in deze tweedaagse.

Tweede tweedaagse: teamcoaching
Als leidinggevende is het van belang teamleden zelf actief te laten zijn. In de tweede tweedaagse staat 
dan ook het coachend begeleiden van teams centraal. Hierin werken we aan:
•  het leren begeleiden van vormen van samenwerkend leren;
•  het benaderen van teams vanuit systeemdenken en groepsdynamica;
•  het herkennen en omgaan met fases in teamontwikkeling;
•  het activerend inzetten van de communicatie van teamleden, het versterken van het gezamenlijke 

ontwikkelproces als team;
•  bewustwording van de betekenis en werking van teamvorming;

Meer specifiek gaan we in op het coachend begeleiden bij vernieuwingen en het belang van mindset 
hierbij.

Uitvoering
Tom Roetert
Ruud de Sain

Datums
10 en 11 november 2011 en/of
19 en 20 januari 2012 en/of
28 en 29 maart 2012

Kosten
U kunt zich inschrijven voor 
één, twee of drie tweedaagsen.

Per tweedaagse:
Leden: 1040 euro
Niet-leden: 1240 euro

Voor de drie tweedaagsen:
Leden: 2990 euro
Niet-leden: 3490 euro

Studiebelasting
30 uur per tweedaagse, 90 uur 
voor de drie tweedaagsen

Maatwerk
Wilt u deze training op maat? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

29



_ Communicatie _ Open inschrijving

Derde tweedaagse: nieuw gereedschap voor de coachkist
In deze tweedaagse is de aandacht volledig gericht op het oppoetsen van roestig gereedschap:
•  basale coachings denk- en doe-modellen;
•  het onderzoeken van eigen blokkades/valkuilen: onder de eigen waterlinie;
•  coachen met een leeg hoofd.

Ook nieuwe technieken als provocatief coachen, conflictcoachen en coachen op enneagrammen komen 
aan de orde. Toepassingsgebieden kunnen zijn: verdieping van klassenconsultaties met nagesprek en 
oplossingsgericht coachen.

Vorm
In de tweedaagsen besteden we regelmatig tijd aan zowel theoretische verdieping, aan analyses van 
praktijkvoorbeelden als aan oefeningen. Soms verzorgen experts op deelterreinen een inleiding. Tevens 
werken we met acteurs en soms ook met videoregistraties.

Resultaat
Toepassing van de beschreven inzichten staat centraal in deze leergang. Afhankelijk van uw eigen 
toepassingsgerichtheid boekt u resultaat op terreinen als: objectieve waarneming, waardevrije 
vraagstelling, meerslag leren, vergrote bewustwording bij uzelf en uw coachees, beweging en groei 
vanuit toegenomen eigenaarschap en eigen activiteit van de coachees.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Zelfsturing
•  Aansturen van professionals
•  Interpersoonlijk competent

Reacties van cursisten:

•  Het is een zeer 
waardevolle manier 
waarop ik me heb kunnen 
scholen. Ik kan er heel 
goed mee vooruit

•  Het geleerde is zeer 
toepasbaar in de praktijk. 
Dit moet effect gaan 
opleveren in het coachend 
leiderschap van de 
directeur

•  Zeer praktisch gewerkt 
met de juiste dosering 
van theorieonderdelen 
en verwijzingen naar 
verdieping
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_ Human Dynamics

Human Dynamics® trainingsprogramma’s
Deel 1 en deel 2. Per deel: een tweedaagse

Doelgroep
Iedereen binnen het basisonderwijs die geïnteresseerd is in gedrags- en cultuurveranderingen ter 
ondersteuning van persoonlijke en/of organisatorische ontwikkeling.

Doel
Inzicht verwerven in Human Dynamics. Human Dynamics zet de toon voor een gemeenschappelijke taal, 
die veel misverstanden en belemmeringen kan oplossen en voorkomen.

Inhoud
In een maatschappij waar een steeds groter beroep wordt gedaan op de menselijke flexibiliteit 
en creati viteit, biedt Human Dynamics inzicht in eigen en groepsprocessen, de eigen behoefte in 
communicatie en die van anderen, de verschillen in leren en waarnemen.
Human Dynamics is een beproefde methodiek om op dynamische wijze de verschillen in houding en 
gedrag te verhelderen en werkbaar te maken: ongeacht leeftijd, ras, cultuur of geslacht. Het benutten 
van dit inzicht leidt ertoe dat de teamprestaties meer opleveren dan de som van de activiteiten van een 
aantal leden.
Tevens besteden we aandacht aan effectiviteit in zowel communicatie als samenwerken.

Deel 1
De eerste tweedaagse training is gericht op het verkrijgen van inzicht in het eigen en andermans 
functioneren en communiceren in het licht van Human Dynamics. Zowel theorie als praktische 
toepassingen komen aan de orde. U ontvangt voor verdere verdieping aan het einde van deze 
tweedaagse het boek van Sandra Seagal en David Horn: Human Dynamics.

Deel 2
De tweede tweedaagse training richt zich op het praktisch omgaan met verschillen in de dagelijkse 
probleemaanpak, samenwerking, teameffectiviteit en leidinggeven aan teams. Aan deel 2 kunt u alleen 
deelnemen als u deel 1 gevolgd heeft.

Vorm
Bewust worden van de ervaring die specifieke oefeningen opleveren, bekijken van videobeelden op 
karakteristieken in communicatie, actierepertoire, mimiek en taalgebruik, een ontdekkingsreis langs 
dynamiekhoeken, consultatieve gesprekken en in beperkte mate informatieve presentaties.

Resultaat
De inzichten en vaardigheden na de training hebben een directe en duurzame invloed op de persoonlijke 
effectiviteit. Niet alleen individueel, maar ook in teamverband zetten we een zelfsturende ontwikkeling 
in gang, die leidt tot meer begrip en waardering voor onderlinge verschillen.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Intrapersoonlijk competent
•  Interpersoonlijk competent

Uitvoering
School for Leadership i.s.m. 
KPC Groep

Datums
Deel 1
29 en 30 september 2011 of
26 en 27 januari 2012

Deel 2
24 en 25 november 2011 of
21 en 22 juni 2012

Kosten
Leden: 990 euro (per deel)
Niet-leden: 1240 euro (per 
deel)

Studiebelasting
30 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl
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_ Human Dynamics _ Open inschrijving

Human Dynamics® en veranderkunde, 
interventies voor vernieuwingen
Tweedaagse

Doelgroep
Leidinggevenden die Human Dynamics deel 1 (zie pagina 31) voltooid hebben.

Doel
Deze verdiepingstweedaagse is gericht op het effectiever omgaan met veranderingsprocessen en de 
wijze waarop de dynamieken hierin gericht ingezet kunnen worden.

Inhoud
Bij veranderingen spelen verschillen tussen mensen een cruciale rol. Verschillen zijn nodig en kunnen 
van grote waarde zijn, juist in processen waarbij het oude losgelaten wordt en nieuwe wegen verkend 
worden. Door rekening te houden met de kwalitatieve verschillen, qua werkwijze en focus, kunt u 
veranderingen met meer succes begeleiden. Veranderingen krijgen pas effect als ze zichtbaar worden in 
het gedrag van mensen.
Kernbegrippen zijn: respect, elkaar begrijpen en samen leren. U verbindt de inzichten met concrete 
ervaringen als leidinggevende van veranderprocessen.
Human Dynamics geeft niet alleen helder zicht op uw eigen behoeften bij communicatie, waar u sterk 
in bent en wat u wilt ontwikkelen, maar geeft ook inzage in het proces en de ‘zienswijze’ van de ander 
en hoe deze zienswijzen elkaar in een ontwikkelproces kunnen verrijken. Dit gedachtegoed zetten we 
in om met succes de rollen en het corresponderende gedrag in organisatieontwikkelingsprocessen te 
versterken.

Vorm
Zelf ervaren van interventies en reflecteren op deze ervaringen; uitproberen van interventies; het 
inpassen van Human Dynamics in een bestaand veranderingsinstrumentarium; uitwerkingsopdracht 
(aanzet voor plan van aanpak in uw eigen situatie).

Resultaat
U benadert ontwikkelprocessen in uw organisatie krachtiger en houdt rekening met:
•  het herkennen van wat een dominante dynamiek is in uw organisatie;
•  de mate waarin verschillende dynamieken in de fasering en vormgeving van veranderprocessen een 

plaats krijgen;
•  het ontwerpen van meer doelmatige en efficiënte interventies om ontwikkelprocessen vorm te geven 

bij vernieuwingen;
•  overleggen en teamwerk: Wie is waar goed in? Hoe verbetert u uw zwakkere kanten? Hoe houden 

teamleden rekening met elkaar en zien zij de meerwaarde van onderlinge verschillen;
•  het formuleren en implementeren van beleid: Human Dynamics kan ondersteunen bij het formuleren 

van veranderingen, waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke achtergronden;
•  het leren in een organisatie: rekening houden met elkaars persoonlijkheidsdynamieken bij 

kennisoverdracht.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Intrapersoonlijk competent
•  Aansturen van professionals
•  Organisatieontwikkeling

Uitvoering
School for Leadership i.s.m. 
KPC Groep

Datums
12 en 13 april 2012

Kosten
Leden: 990 euro
Niet-leden: 1240 euro

Studiebelasting
30 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl
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Human Dynamics® en leidinggeven 
aan een arbeidsproces
Verdiepingstweedaagse

Doelgroep
Leidinggevenden die Human Dynamics deel 1 voltooid hebben (zie pagina 31).

Doel
Deze verdiepingstweedaagse is gericht op het beter ‘wederzijds verstaan’ van leidinggevende en medewerker.

Inhoud
Verschillen tussen mensen, wat betekent dat voor communicatie, interne processen en leren? Kernbegrippen 
zijn: respect, elkaar begrijpen en samen leren. Wat kunt u er concreet mee in uw organisatie? Wat betekent 
dat voor u als leidinggevende? Human Dynamics geeft niet alleen een helder zicht op uw eigen behoeften 
bij communicatie, waar u sterk in bent en wat u wilt ontwikkelen, maar geeft ook inzage in het proces en de 
‘zienswijze’ van de ander. En daarmee is dit gedachtegoed uitermate geschikt om met diezelfde bril eens naar 
het ‘instrumentarium’ van leidinggevenden te kijken.
U kunt bijvoorbeeld denken aan:
•  het herkennen van wat een dominante dynamiek is in uw organisatie;
•  meer doelmatige en efficiënte gespreksvoering door beter aan te sluiten bij de ander;
•  overleggen, teamwerk: Wie is waar goed in? Hoe verbetert u uw zwakkere kanten? Hoe houdt u rekening 

met anderen, waarbij geen sprake is van irriteren of in-, uit- of ophouden?;
•  beleid formuleren en implementeren: Human Dynamics kan ondersteunen bij het formuleren van 

veranderingen, waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke achtergronden;
•  leren in een organisatie: rekening houden met elkaars persoonlijkheidsdynamieken bij kennisoverdracht.

Na het opfrissen van de theorie komen onderwerpen aan bod als:
•  ontdekken wat u van de ander weet en wat de ander nodig heeft;
•  uw glansrollen en ‘dwaalsporen’;
•  communicatie in de praktijk: tweegesprekken;
•  communicatie in samenwerkingssituaties: overleggen/vergaderen;
•  schriftelijk communiceren.

Vorm
Reflectieopdrachten, oefeningen met video-opnames, samenwerkingsopdrachten en
werken met eigen casussen.

Resultaat
U benadert medewerkers in uw organisatie gerichter en houdt rekening met de mate waarin verschillende 
dynamieken een rol spelen in de communicatie en samenwerking in uw team. U bent in staat om:
•  stagnaties in het communicatieproces of de gespreksvoering te duiden in termen van Human Dynamics;
•  gerichte interventies te hanteren om tot een doelmatige en efficiënte gespreksvoering te komen;
•  in samenwerkingssituaties en overleggen gebruik te maken van verschillen tussen mensen om tot optimale 

resultaten te komen;
•  rekening te houden met de persoonlijkheidsdynamieken bij de professionalisering en ontwikkeling van 

medewerkers.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Intrapersoonlijk competent
•  Aansturen van professionals
•  Organisatieontwikkeling

_ Human Dynamics

Uitvoering
School for Leadership i.s.m. 
KPC Groep

Datums
3 en 4 november 2011

Kosten
Leden: 990 euro
Niet-leden: 1240 euro

Studiebelasting
30 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

33



_ Human Dynamics _ Open inschrijving

Human Dynamics® Teachertraining
Tweedaagse en een terugkomdag

Doelgroep
Leerkrachten, IB’ers, remedial teachers en anderen die met leerlingen, lesgeven en ondersteuning te 
maken hebben. Voor wie Deel 1 van het Human Dynamics-programma (pagina 31) gevolgd heeft en in 
praktische zin meer wil doen met Human Dynamics.

Doel
De Teachertraining biedt inzichten en vaardigheden waarmee u uw onderwijs op een dusdanige wijze 
vorm kunt geven dat u tegemoet komt aan de leerbehoeften van uw leerlingen (en de verschillende 
persoonlijkheidsdynamieken).

Inhoud
Hoe komt het toch dat een leerling bij de ene leerkracht opbloeit en bij de andere onzichtbaar 
is? Waarom krijgt een leerkracht de ene leerling gemakkelijk in beweging en de andere heel 
moeizaam? In een tijd waarin het onderwijs steeds meer vraaggestuurd wordt en het ontwikkelen 
van persoonlijke competenties centraal staat, bieden we nu ook een onderwijsgerichte followup: de 
Teachertraining. In deze training leert u het Human Dynamics-concept toe te passen op de verschillende 
communicatiebehoeften van leerlingen.

Centraal staan vragen als:
•  Hoe daagt u mensen met verschillende dynamieken uit tot leren?
•  Hoe kunt u, vanuit uw eigen persoonlijkheidsdynamiek, uw onderwijs zo vormgeven dat het tegemoet 

komt aan de behoeften van uw leerlingen (en hun verschillende dynamieken)?
•  Hoe biedt u leerlingen de ruimte om hun specifieke kwaliteiten te benutten en te ontwikkelen?

Aan leren zitten twee kanten: zelf leren, maar ook het overbrengen van kennis. Voor beide processen is 
inzicht in de verschillende leerbehoeften van groot belang. Niet alleen is het nuttig het eigen leerproces 
en leerpatronen te begrijpen en hierop te vertrouwen, ook is het kunnen afstemmen van uw benadering 
op de diverse leerbehoeften een bruikbare tool.

Resultaat
U creëert een leeromgeving waarin u niet alleen uw leerlingen, maar ook uzelf uitdaagt tot verdere 
persoonlijke en competentieontwikkeling.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Competenties gericht op het primaire proces
•  Interpersoonlijk competent
•  Intrapersoonlijk competent

Uitvoering
School for Leadership i.s.m. 
KPC Groep

Datums
15 en 16 november 2011, 
terugkomdag: 16 mei 2012

Kosten
Leden: 1339 euro
Niet-leden: 1649 euro

Studiebelasting
30 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl
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Uitvoering
Gerard van Uunen

Datum
12 oktober 2011 of
21 maart 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
2 uur voorbereiding
6 uur scholing

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

Onderwijskundig leiderschap en Marzano
Eendaagse

Doelgroep
Besturen, directies, adjunct-directeuren en middenmanagers.

Doel
Het verder vormgeven van onderwijskundig leiderschap en hier in de praktijk handen en voeten 
aangeven.

Inhoud
Als onderwijskundig leider dient u zich te richten op:
•  het verantwoorden van het onderwijskundig handelen in uw organisatie (antwoorden geven);
•  het ontwikkelen en levend houden van de gezamenlijke visie op onderwijs, leren en opvoeding 

(binden van medewerkers);
•  het scheppen van optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs (coördineren en faciliteren);
•  het verbeteren van planmatig onderwijs (doelgericht werken aan kwaliteit).
De AVS biedt u handvatten, vanuit onder andere de theorie van Robert Marzano, om aan uw 
onderwijskundig leiderschap te werken. Dit doen we aan de hand van de praktijk van alledag. Van de 
ervaren AVS-adviseurs kunt u een actieve rol verwachten bij het verbreden van kennis en vaardigheden.

Vorm
In deze training staan praktijksituaties centraal. Tevens bieden we u de mogelijkheid om van elkaar te 
leren in een digitale community, waarin u feedback kunt geven en vragen aan de hand van voorbeelden 
uit de dagelijkse praktijk.

Resultaat
Aan het einde van de training heeft u inzichten verworven, vaardigheden geoefend en weet u aan welke 
(rand)voorwaarden moet worden voldaan om als leidinggevende de leerresultaten te verhogen.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Gerichtheid op het primaire proces
•  Organisatiebeleid
•  Organisatieontwikkeling
•  Zelfsturing
•  Intrapersoonlijke competentie
•  Interpersoonlijke competentie
•  Aansturen van professionals

_ Loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

nieuw

‘Het ontwikkelen van 
strategieën om de diverse 
managementinstrumenten 
in te zetten voor het 
bereiken van de belang-
rijkste primaire taken van 
de school: de gewenste 
leerling-resultaten.’ 
(Krüger, 1999)

g e r a r d  v a n  u u n e n : 
“ o r g a n i s at i e k r a c h t  =  d e  w e g  x 
c o n d i t i e s  x  m o r e e l ”

Human Dynamics® Teachertraining
Tweedaagse en een terugkomdag
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Brain Boost!
Eendaagse

Meer bereiken met minder inspanning!? Op zoek naar uw onbekende mogelijkheden…

Doelgroep
Iedereen die zijn hersenen een frisse ‘boost’ wil geven en die effectiever wil omgaan met de 
mogelijkheden van zijn/haar hersenen. En zo meer tijd en energie overhoudt voor andere zaken.

Doel
Inzicht in de werking van de hersenen is de basis voor het aanleren van technieken om sneller te leren, 
effectiever informatie te verwerken en de hersencapaciteit beter te benutten.

Inhoud
Mysterieus en fascinerend… het brein. Bij deze training gaat het er niet alleen om hoe de hersenen 
werken, maar ook over hoe u uw brein beter kunt gebruiken.
De toenemende dagelijkse werkzaamheden, het verwerken van steeds meer informatie en de snelheid 
waarmee de opgedane kennis veroudert, maken het noodzakelijk technieken te leren die ons in staat 
stellen sneller te leren en informatie beter te verwerken. Deze training geeft u technieken om de lerende 
organisatie op persoonlijk niveau in de praktijk te brengen. En… u weet meteen hoe de hersenen van 
collega’s werken. Handig bij het overbrengen van uw boodschap!
Naast de werking van de hersenen en het aangeven van praktische tips om ze in de praktijk beter te 
benutten, gaan we onder andere in op de volgende onderwerpen:
•  Geheugen. Hoe werkt mijn geheugen en hoe kan ik het verbeteren? Hoe kan ik geheugentechnieken 

toepassen bij het onthouden van namen, getallen en andere zaken?
•  Snellezen. Welke technieken gebruikt de wereldkampioen snellezen? Wat kan ik doen om mijn 

leessnelheid in korte tijd te verdubbelen en daarna verder op te voeren met een beter begrip?
•  Mind mapping. Een techniek om andere delen van de hersenen te activeren waardoor u sneller 

leert en beter kunt onthouden. Deze techniek is onder meer geschikt om complexe informatie te 
structureren, gedachten te ordenen, projecten, werkstukken en presentaties voor te bereiden en uw 
creativiteit te vergroten.

De gegeven informatie kan ook worden doorgetrokken naar het leren leren van uw werknemers en de 
kinderen op uw school.

Vorm
In deze training gaat u aan de slag met concrete technieken om sneller te werken en informatie beter 
op te slaan in uw geheugen. Naast theorie draait het vooral ook om het geleerde toe te passen in de 
praktijk: het doen!

Resultaat
U kunt overzichtelijker informatie structureren met behulp van mindmaps, sneller stukken lezen met 
behoud van tekstbegrip en gemakkelijker details en feiten onthouden, waardoor u minder hoeft terug 
te zoeken. Hier heeft u blijvend plezier van!

NSA-bekwaamheidseisen
• Onderwijsondernemersschap
• Organisatieontwikkeling
• Interpersoonlijk competent
• Aansturen van professionals

Uitvoering
Maartje Alma
Merlijn Norder

Datum
13 oktober 2011 of 
13 maart 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
1 dag

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

_ Loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling _ Open inschrijving

nieuw

‘De analfabeet van de 
toekomst is niet langer 
diegene die niet kan lezen. 
Het is hij of zij die niet weet 
hoe te leren om te leren.’
(Alvin Toffler)
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Uitvoering
Maartje Alma en gastspreker

Datums
14 februari en 5 april 2012

Kosten
Leden: 1050 euro
Niet-leden: 1250 euro

Studiebelasting
20 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

Presentatietechnieken: 
Hoe kom je over en hoe wil je overkomen?
Twee eendaagsen

Doelgroep
Leidinggevenden die vanuit hun functie regelmatig presentaties (vergadering, oudergesprek, 
ouderavond, gesprek buiten de organisatie, et cetera) verzorgen en die hun presentatievaardigheden 
verder willen uitbreiden, optimaliseren en aanscherpen.

Doel
Met uw eigen praktijksituatie als uitgangspunt leert u in een mix van theorie en praktijk hoe u 
ontspannen een overtuigende presentatie kunt houden. U leert op een natuurlijke manier contact te 
maken en te houden met uw publiek en u ontwikkelt uw eigen stijl.

Inhoud
Een vlotte spreker is nog geen goed spreker. Als u regelmatig presentaties bijwoont, weet u dat een 
presentatie moet boeien. Hoe maakt u het voor uw publiek interessant om naar u te kijken en te luisteren?
Het geven van een presentatie die ‘blijft hangen’ bestaat uit een combinatie van persoonlijke stijl, een 
aantal technieken en veel oefening in de praktijk. In deze training staan we stil bij de manieren waarop 
u ontspannen en met overtuiging kunt leren spreken en hoe non-verbale communicatie uw verbale 
communicatie kan ondersteunen. U krijgt tips om de aandacht van het publiek vast te houden, u leert 
hoe u op een natuurlijke manier contact met uw toehoorders kunt maken en hoe u adequaat kunt 
reageren op vragen uit het publiek. U ontdekt wat het effect is van uw eigen manier van presenteren en 
welke presentatiestijl en -technieken bij u passen.

Vorm
In de interactieve gedeelten van de training verzorgt u zelf presentaties en ontvangt u persoonlijke 
feedback. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
•  voorbereiding van een presentatie;
•  de vorm van de presentatie;
•  persoonlijke uitstraling en inzetten van persoonlijke kwaliteiten;
•  contact maken met de toehoorders en deze behouden;
•  gebruik van uw stem;
•  werken met metaforen;
•  omgaan met onzekerheid;
•  omgaan met weerstand of passiviteit van de groep.

Resultaat
Na afloop van de training:
•  heeft u inzicht in het effect van uw stijl van presenteren;
•  weet u uw verbale en non-verbale communicatie optimaal te combineren;
•  weet u hoe u de aandacht van uw publiek kunt vasthouden;
•  kunt u uw spanning voor, tijdens en na de presentatie onder controle houden;
•  kunt u de koppeling maken tussen het doel, de doelgroep en de vorm van de presentatie;
•  kunt u omgaan met vragen en leert u om zelf vragen te stellen;
•  weet u hoe u overtuigend en enthousiast kunt spreken.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Interpersoonlijk component
•  Aansturen van professionals
•  Zelfsturing

_ Loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

nieuw
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Neurolinguïstisch programmeren (NLP)
Twee tweedaagsen en een terugkomdag

Doelgroep
Schoolleiders en leden van het managementteam die op het gebied van communicatie en beïnvloeding 
gedrag effectiever te werk willen gaan.

Doel
•  U leert om te gaan met een aantal NLP-vaardigheden die u in staat stellen beter gebruik te maken van 

uw vermogens in situaties waarin mensen, communicatie en resultaat belangrijk zijn.
•  U krijgt technieken aangereikt om uw gedrag (en daarmee het effect op de omgeving) effectiever te 

maken.
•  U leert doelgericht werken aan een sfeer van vertrouwen, betrokkenheid en overeenstemming.
•  U leert uw manier van communicatie af te stemmen op het onbewuste van de ander.
•  U leert gebruik te maken van specifieke woorden en uitdrukkingen, van een bewuste manier van 

vragen stellen en andere linguïstische vaardigheden, waardoor u de communicatie richting kunt 
geven.

•  U bent zich bewust van de wisselwerking tussen uw gedrag en het effect dat u hebt op de omgeving.
•  U leert uw medewerkers op gedrag te faciliteren, waardoor zij de eigenaar worden van hun eigen 

proces of ontwikkeling en niet u.
•  U kunt doelgericht met anderen omgaan en werken, resultaten boeken in situaties waar gedrag en 

motivatie belangrijke factoren zijn.
•  U kunt nauwkeurige informatie inwinnen door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.

Inhoud
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor presentatie, coaching en communicatie-
verbetering. NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig aan de Universiteit van Californië door Richard 
Bandler en John Grinder. NLP beschrijft de dynamiek tussen ons brein (neuro) en taal (linguïstiek) en 
hoe hun interactie in ons lichaam emoties en gedrag beïnvloedt.

_ Loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling _ Open inschrijving

Reacties van cursisten:

•  Een goede sfeer, veel 
gelegenheid om te 
oefenen

•  Veel openheid en 
waardevolle feedback

•  Goede betrokkenheid 
van de trainer bij je 
persoonlijke lot

•  Goede informatie, goed 
lesmateriaal

•  Zeer waardevolle training. 
Een aanrader!
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School for Leadership _ Open inschrijving

Uitvoering
Maartje Alma (Master 
Practitioner Trainer NLP)

Datums
Serie 1:
24 en 25 november 2011
19 en 20 januari 2012
Terugkomdag 10 februari 2012

Serie 2:
8 en 9 maart 2012
19 en 20 april 2012
Terugkomdag 17 mei 2012

Kosten
Leden: 2450 euro
Niet-leden: 2950 euro
(inclusief 2 overnachtingen en 
diner)

Studiebelasting
5 dagen

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

In de vijfdaagse leert u uw communicatie te sturen door er bewust mee om te gaan. De technieken 
waarmee we oefenen zijn op verschillende gebieden bruikbaar en kenmerken zich door een directe 
praktische toepasbaarheid. De oefeningen geven uw communicatie een extra dimensie, zowel in 
groepen als inter- en intrapersoonlijk. NLP reduceert miscommunicatie en de kwaliteit van de interactie 
wordt verhoogd.
De training is een inleiding in de basisbeginselen en toepassingen van NLP, waarbij we het persoonlijke 
doel van iedere deelnemer als uitgangspunt hanteren en we werken met casussen uit eigen praktijk. De 
volgende onderdelen komen onder andere aan bod: non-verbale representatiesystemen, taalpatronen, 
rapport, herkaderen, embedded commands en speaking circles.

Vorm
Tijdens de training krijgt u informatie en uitleg over de methodiek en achtergrond van de verschillende 
aspecten van NLP. De trainer leidt de verschillende technieken in, waarna de deelnemers aan de hand 
van oefeningen de techniek trainen. We oefenen en experimenteren veel in klein groepsverband om zo 
te ontdekken hoe NLP het beste bij uw manier van doen aansluit.

Resultaat
Na deze training kunt u een aantal technieken van NLP concreet toepassen op gesprekken in uw 
dagelijkse praktijk en daarmee beter afstemmen. U bent beter in staat te luisteren en informatie te 
filteren en u krijgt inzicht in interactie- en communicatiepatronen. Daarnaast kunt u vanuit uw eigen 
kracht omgaan met lastige situaties en conflicten.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Onderwijsondernemerschap
•  Organisatieontwikkeling
•  Interpersoonlijk competent
•   Aansturen van professionals

_ Loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

m a a r t j e  a l m a :  “a l s  j e  b e g r e p e n 
w i lt  w o r d e n ,  z e g  d a n  p r e c i e s  w at 
j e  b e d o e lt ”
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Duurzaam projectmanagement
Twee eendaagsen

Doelgroep
Leidinggevenden in primair en voortgezet onderwijs, zoals bovenschools managers, directeuren en 
locatieleiders, die een project willen vormgeven binnen een tijdelijk budget.

Doel
Een instrumentarium bieden en praktisch oefenen met het maken van een projectontwerp voor de veelal 
drukbezette schoolleider, die met subsidiegeld het optimale wil bereiken. Doel is het project te laten 
aansluiten op de langetermijndoelstellingen van de organisatie. Een kritische uitbreiding van het eigen 
onderwijsondernemerschap.

Inhoud
Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in de toekomst steeds vaker genoodzaakt 
een concreet resultaat te behalen op een afgebakend terrein binnen een duidelijke termijn. Soms wordt u 
verleid een tijdelijk budget aan te vragen en loopt u later tegen praktische belemmeringen aan.
Enthousiasme en ondernemerschap liggen hieraan ten grondslag. Scholen en schoolbesturen 
participeren vaak in projecten over inhoudelijke domeinen (techniek, opbrengstgericht werken, 
burgerschap). Ook komt het voor dat u op het gebied van personeelsbeleid kunt deelnemen aan gunstig 
gefinancierde projecten.

Door in deze twee dagen nader in te gaan op de fasen van een project (definitiefase, realisatiefase en 
nazorgfase), op de belangrijkste onderdelen in het projectmatig werken (tijd, geld, kwaliteit, informatie, 
organisatie) en deze te relateren aan uw eigen situatie, kan een meer professionele basis ontstaan voor 
het werken in projectmatige kaders.
We maken uw eigen keuzes duidelijker, de verhoudingen transparant en we bespreken suggesties 
voor de communicatie over het project, de wijze van inrichten van de projectorganisatie en andere 
beheersmatige factoren.

_ Organisatiebeheer _ Open inschrijving
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School for Leadership _ Open inschrijving

Uitvoering
Elaine Toes

Datums
13 december 2011 en 
7 februari 2012

Kosten
Leden: 695 euro
Niet-leden: 895 euro

Studiebelasting
24 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

Pragmatische zaken komen aan bod, zoals: wie voert dit uit binnen de lopende formatie, hoe betrekt u 
uw teamleden zo veel mogelijk in de doelstellingen van het project, wat is de rol van externe partijen en 
op welke wijze kunt u ook na afloop van het project uw resultaten borgen?

Een juiste attitude binnen het leiden van projecten is zowel noodzakelijk voor het resultaat op korte 
termijn als voor de versteviging van uw eigen positie als schoolleider, zowel binnen als buiten de school. 
Hiermee krijgt u meer vat op uw dagelijkse werkomgeving en selecteert u vol goede moed nieuwe 
uitdagende projecten. Ook een kritische attitude nemen we onder de loep: wanneer is een project nu 
echt de moeite waard? Levert deze subsidie onze school/scholen per saldo ook inhoudelijke winst op?

Op de eerste dag loopt u uw eigen project door: in welke fase verkeert uw project, hoe ziet de 
basisstructuur van uw project eruit? Wat zijn beslispunten? Hiervoor ontvangt u van tevoren een 
gestructureerde vragenlijst. Tijdens de eerste dag leert u wat de kenmerkende elementen zijn van een 
grondige projectopzet. Een visieonderdeel is hierbij onmisbaar: waar is het u bij de aanvraag van de 
subsidie nu eigenlijk om te doen geweest? Dit houden we tijdens de beide dagen voortdurend scherp.

Tijdens de tweede dag gaan we nader in op de communicatieve aspecten. Hoe ziet het krachtenveld 
rond uw project eruit? Op welke wijze kunt u sturing geven aan de kruiwagen vol kikkers die uw 
projectteam is? Hoe voorziet u in een tijdige rapportage aan de subsidieverstrekker, aan welke eisen 
moet deze voldoen?

U ontwikkelt uw interpersoonlijke vaardigheden op een zeer praktische projectcasus uit. Tegelijkertijd 
besteedt u volop aandacht aan uw ondernemerskwaliteiten. Welke subsidies zijn voor een 
doorontwikkeling van uw school/scholen relevant en welke niet?

Vorm
We hanteren diverse vormen: een analyseopdracht, korte inleidingen, oefeningen met beslispunten, 
uitwisseling met andere deelnemers en het kritisch vragen stellen aan elkaar.

Resultaat
De deelnemer:
•  ontwikkelt kennis van de theorie en praktijk van projectmatig werken;
•  ontwikkelt de organisatievaardigheden, interpersoonlijke competentie en het eigen 

onderwijsondernemerschap verder door gezamenlijk met specifieke vraagstukken aan de slag te 
gaan;

•  krijgt plezier in projectmanagement, doordat hij/zij een expliciete relatie tussen project en missie van 
de organisatie legt;

•  werkt praktisch aan het schrijven van een projectaanvraag of plan van aanpak voor het verwerven van 
subsidies.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Organisatiebeleid
•  Intrapersoonlijk competent
•  Onderwijsondernemerschap

_ Organisatiebeheer
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Timemanagement
Eendaagse

Doelgroep
Iedere leidinggevende die met tijd en tijdsdruk wil omgaan en daarmee het totale functioneren wil verbeteren.

Doel
In de training timemanagement ontdekt u wat de oorzaken zijn van uw tijdsproblemen en leert u structuur 
aanbrengen in uw werkzaamheden, zodat u effectiever wordt. U krijgt beter inzicht in uw persoonlijke 
tijdpatronen. U leert hoe u uw tijd efficiënter gebruikt door prioriteiten te stellen en bewust te kiezen 
voor wat u doet en wat u laat. Een praktische training die u verder helpt in uw professionele carrière, en 
misschien ook in uw privéleven.

Inhoud
Wordt uw werk langzamerhand een bron van onrust? Begint u het overzicht kwijt te raken en ‘s avonds 
steeds weer te denken aan klusjes van uw werk? Als u altijd tijd tekortkomt, dan is dat slecht voor 
uw gemoedsrust én voor uw productiviteit. Het kán anders. Als u weet wat u wilt bereiken, plant 
u doelbewust en houdt u tijd over. In deze training oefent u met het stellen van prioriteiten en het 
realiseren van haalbare doelen en plannen. U krijgt inzicht in de blokkades die u hinderen in uw eigen 
timemanagement en formuleert uw eigen oplossingen.

Programma van de training:
•  persoonlijk timemanagement in kaart brengen;
•  ingaan op persoonlijke productiviteit;
•  gestructureerd uitstellen;
•  omgaan met stress;
•  studievaardigheden oefenen;
•  nee zeggen;
•  prioriteiten bepalen;
•  assertiviteit trainen;
•  leren ontspannen.

Vorm
Presentaties over de theorie wisselen we af met opdrachten, groepsdiscussies en praktische oefeningen. 
De training Timemanagement is interactief en gebaseerd op uw persoonlijke situatie.
Een voorbereidende opdracht maakt deel uit van de training.

Resultaat
Na het volgen van de training Timemanagement:
•  heeft u inzicht in uw gedrag in relatie tot tijd;
•  werkt u sneller, resultaatgerichter en bewuster naar uw doel;
•  maakt u bewust gebruik van uw energie;
•  kent u de markers van stress en weet u dit proces beter om te buigen;
•  kunt u ‘sturend’ communiceren en ‘nee-zeggen op een ja-manier;
•  bent u bestand tegen stress en onrust in tijden van hectiek en verandering.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Interpersoonlijk competent
•  Aansturen van professionals

Uitvoering
Tom Roetert
Maartje Alma

Datum
10 februari 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
12 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

_ Organisatiebeheer _ Open inschrijving

Reacties van cursisten:

•  Veel ruimte om te sparren 
met elkaar

•  Prima training voor 
directeuren die 
een probleem met 
timemanagement hebben

•  Grote bijdrage tot reflectie
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School for Leadership _ Open inschrijving

Uitvoering
Elaine Toes

Datums
8 december 2011 en 
15 maart 2012

Kosten
Leden: 695 euro
Niet-leden: 895 euro

Studiebelasting
24 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

_ Organisatieontwikkeling

Inzetten van didactische excellentie
Twee eendaagsen

Doelgroep
Leidinggevenden en intern begeleiders met de portefeuille onderwijskwaliteit.

Doel
De school krijgt handvatten om didactische excellentie te determineren en via uitwisseling te 
bevorderen via het delen van voorbeeldgedrag van didactische experts in de school. De inhoudelijk 
gerichte professionele cultuur wordt versterkt. Leerlingen krijgen hierdoor beter les.

Inhoud
Scholen willen werknemers stimuleren excellent te presteren (Actieplan Leerkracht). Een prikkel 
hiervoor is het vergroten van het aantal hogere leraarsfuncties in de formatie. Dit is echter geen garantie 
dat het prestatieniveau van de school als geheel toeneemt. Door kennis van didactische experts 
te delen met de lerende (collega), komt de investering in hogere functieschalen ten goede aan alle 
leerlingen van de school. In deze training leert u hoe u een dergelijk traject kunt vormgeven, waarbij de 
didactische expert via het werken in meerdere klassen de expertise verspreidt in de school en daarmee 
het didactische niveau verhoogt.
We werken met de inzichten van Joyce en Showers in combinatie met inzichten op het terrein van 
kennismanagement. Er ligt een grote kracht in het kunnen gebruiken van de volgende interventies:
•  uitleg geven over de theorie achter de aan te leren vaardigheid of strategie;
•  demonstratie of modeling van de vaardigheden door voordoen;
•  oefening van de vaardigheid in een veilige omgeving;
•  coaching, door met collega’s samen te werken en elkaar ondersteuning te bieden bij het leren 

beheersen van nieuwe vaardigheden;
•  nabespreking in het team en het volgen van leerlingresultaten op groepsniveau.

Op dag 1 brengen we de eigen mogelijkheden en belemmeringen, de krachten en zwakke plekken in 
didactisch opzicht in kaart (SWOT). Hierbij maken we gebruik van de informatie die de deelnemers van 
tevoren zelf verzameld hebben. Vanuit deze analyse brengen we de benodigde interventies in kaart.
Op dag 2 wisselen de deelnemers tussentijdse ervaringen (op basis van een voorbereidende opdracht 
die op dag 1 wordt uitgereikt) en concrete adviezen uit. De eigen competentieontwikkeling als 
leidinggevende van veranderprocessen komt hierbij ook aan bod (NSA-bekwaamheidseisen). We werken 
aan een concreet plan om in de school de didactische expertise te delen.

Vorm
Voorbereidende opdrachten, zoals het maken van een SWOT-analyse op dit onderwerp, presentatie 
van informatie over systeembegeleiding door een ervaren onderwijskundige met praktijkervaring, 
uitwisseling van ervaringen en het opstellen van uw eigen onderwijskundige plan.

Resultaat
•  Voor de organisatie: verhoogde didactische kwaliteit en versterking professionele cultuur.
•  Voor de deelnemer: uitbreiding van de onderwijskundige know how (eigen competentieontwikkeling).

NSA-bekwaamheids eisen
•  Organisatieontwikkeling
•  Aansturen van professionals
•  Gerichtheid op het primaire proces
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_ Organisatieontwikkeling _ Open inschrijving

Toekomstgericht leiderschap 
in een Lerende School
Zes eendaagsen

Doelgroep
Alle leidinggevenden: (bovenschoolse) directies en middenkader, dus ook locatieleiders, interne 
begeleiders en bouwleiders. Ook voor mensen met ambities richting leiderschap.

Doel
Het opstellen van een persoonlijk meesterschapplan, waarin het draait om uw ontwikkelbehoefte als 
leidinggevende in een lerende school.

Inhoud
Zoals de vingerafdruk van elk mens uniek is, is ook zijn of haar leren uniek. Vanuit die gedachte geven 
we deze training vorm. We presenteren een bijna organische aanpak, waarin uw ontwikkelbehoefte als 
leidinggevende centraal staat. We kijken op welke manier uw leiderschapspotentieel tot ontwikkeling 
kan worden gebracht. Aan de hand van uw eigen persoonlijke meesterschapplan stellen we uw 
individuele programma samen dat leidt tot uw toekomstgericht leiderschap: leiderschap dat vorm 
moet geven aan een nieuw onderwijslandschap voor de komende decennia en generaties. Zoals het 
leren van elk mens uniek is, is ook het leren van elke willekeurige groep mensen uniek. Vandaar dat de 
samenstelling van het groepsprogramma sterk afhankelijk is van de individuele meesterschapplannen. 
Deze plannen bepalen na oriëntatie en in samenspraak met de trainers de inhoud van deze zes dagen.
U maakt in deze training tevens kennis met grote denkers en inspirators uit onze tijd. U kunt dan denken 
aan: Peter Senge, Joseph Jaworski, Otto Scharmer, Betty Sue Flowers, Margaret Wheatly, Howard 
Gardner, Andy Hargreaves, Daniel Kim, Luc Stevens, Michael Fullan en David Hopkins.
In deze tijd wordt duidelijk zichtbaar dat er grote behoefte is aan een nieuwe vorm van leiderschap. In 
alle sectoren en met name in het onderwijs lopen systemen vast. Interventies als WSNS en LGF hebben 
niet de gewenste effecten gehad. Sterker nog, het heeft misschien wel geleid tot vele kinderen tussen 
wal en schip, zonder toekomstperspectief of een reële kans op de ontwikkeling van het aanwezige 
potentieel. Meer dan eens lopen we achter de Passende onderwijsfeiten aan.
Daarom moeten we onze schoolorganisaties toerusten voor de komende decennia.

Vorm
Zes bijeenkomsten centraal in het land, met een interactief en ‘leren van en met elkaar’-karakter. U kunt 
zelf boektitels opgeven (extra kosten). Een samenwerking met Natuurlijk Leren® en Jan Jutten.

Resultaat
Een gerealiseerde volgende stap 
in de ontwikkeling van u als
toekomstgerichte leider.

NSA-bekwaamheidseisen
• Gericht op primaire proces
• Organisatieontwikkeling
• Zelfsturing
• Intrapersoonlijke competenties

Uitvoering
Bob Ravelli en Wiel Botterweck, 
samen met Jan Jutten

Datums
5 oktober, 9 november, 
7 december 2011, 11 januari, 
15 februari en 7 maart 2012

Kosten
Leden: 2090 euro
Niet-leden: 2590 euro

Studiebelasting
60 uur (inclusief te lezen 
materiaal)

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

Wilt u samen met ons van 
gedachten wisselen over 
deze training? Kerndocenten 
Bob Ravelli, Wiel Botterweck 
en Jan Jutten bieden geheel 
vrijblijvend een oriënterend 
gesprek aan.

“De beste manier om de 
toekomst te voorspellen 
is hem te creëren.”
(Peter F. Drucker)
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School for Leadership _ Open inschrijving

Uitvoering
Wiel Botterweck

Datums
14 en 15 november 2011

Kosten
Leden: 990 euro
Niet-leden: 1240 euro

Studiebelasting
20 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

_ Organisatieontwikkeling

Systemisch kijken naar onderwijsorganisaties
Tweedaagse

Doelgroep
Directieleden, bovenschools managers en bestuurders en iedereen die kennis wil maken met het 
systemisch gedachtegoed.

Doel
Tijdens deze tweedaagse maakt u kennis met het systemisch kijken naar organisaties, en leert u 
systemische theorieën toe te passen op vraagstukken die spelen in uw organisatie.

Inhoud
Een school is een complexe entiteit. U gaat aan de slag met een groep leerkrachten en bent tevreden 
over hun respons. Wat blijkt, naar aanleiding daarvan ontstaat bij de bouwcoördinatoren onrust. Hoe 
komt dat ineens? Zou hiertussen een verband zijn? Wellicht meer dan u denkt. Hoe krijgt u meer zicht 
op aanwezige verbanden in uw organisatie en wat dat betekent voor uw optreden als leidinggevende? 
Hoe krijgt u de organisatie als geheel aan het leren? U zult vast wel gehoord hebben van ‘een lerende 
organisatie’, maar wat is dat eigenlijk? En, belangrijker nog, als ik een lerende organisatie wil 
bevorderen, wat kan ik als leidinggevende daar aan doen?

Vorm
Leren van en met elkaar. Een koppeling van nieuwe inzichten van ‘buiten’ (wetenschap en samenleving) 
en inbreng van eigen expertise.

Resultaat
•  U heeft kennis opgedaan over de verschillende theorieën van systemisch kijken naar en denken over 

(onderwijs)organisaties (P. Senge, C. Argyris, B. Hellinger, M. Franke-Gricksch).
•  Het begrip ‘de lerende organisatie’ kent voor u geen geheimen meer.
•  U kunt met een systemische blik kijken naar organisaties en in het bijzonder naar uw eigen 

organisatie.
•  U heeft zicht op hoe u als leidinggevende op ‘systemisch niveau’ interventies kunt plegen en invloed 

kunt uitoefenen.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Onderwijsondernemerschap
•  Organisatiebeleid
•  Organisatieontwikkeling
•   Zelfsturing
•  Intrapersoonlijke competentie
•  Interpersoonlijke competenties

w i e l  b ot t e r w e c k :  “ e l k  k i n d  i s 
e e n  b e lo f t e ! ”
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_ Organisatieontwikkeling _ Open inschrijving

De Papierloze School. 
Gelooft u dat het kan?
Tweedaagse (met avondprogramma)

Wij geloven dat het kan en dichter bij is dan u denkt. Natuurlijk leren de kinderen nog op papier tekenen 
en schrijven. Al is het maar om hun fijne motoriek te ontwikkelen en de letter- en woordbeelden goed in 
te laten slijpen. Toch is ‘elke leerling een laptop’ al praktijk op sommige scholen en kan leren schrijven 
ook op een tablet.
Alle informatie en techniek kunnen geïntegreerd worden tot één integraal schoolsysteem, waarbinnen 
elke leerling uniek is en kan worden gevolgd in zijn of haar ontwikkeling. Ook thuis of op een andere 
locatie of door een andere docent. Wij nemen u in deze training mee naar een nabije toekomst vol 
vragen en uitdagingen. Maar, … u moet zelf de uiteindelijke keuzes maken, want het zijn uw leerlingen 
en het is uw school.

Doelgroep
Bestuurders, leidinggevenden en MT’s.

Doel
•  De bewustwording op gang brengen van de mogelijkheden die de huidige digitale technieken ons 

biedt.
•  Het toekomstperspectief schetsen waar scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen mee 

geconfronteerd (gaan) worden.
•  U deelgenoot maken van de wereldwijde discussie die hierover gevoerd wordt.
•  U voorbereiden op de ontwikkelingen die komen gaan.

Inhoud
Gelooft u dat het kan?
•  Alle leerlingen een laptop met toetsenbord en tekenpad.
•  Ouders kunnen inloggen.
•  Leren en lesgeven op afstand kan (handig voor zieke- of zorgleerlingen).
•  Geïntegreerd met al uw smart of activ-boards.
•  U gaat mee op reis in de discussie Shift Happens.
•  U bezoekt een school die al compleet digitaal werkt.
•  U krijgt presentaties over de mogelijkheden van verschillende systemen.
•  Rekenen en taal zijn belangrijk, maar hoe anders kan het nu eigenlijk dan in dat schriftje?

nieuw
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Uitvoering
Tom Roetert
Bob Ravelli

Datums
22 en 23 november 2011 of 
4 en 5 april 2012

Kosten
Leden: 1250 euro
Niet-leden: 1500 euro

Studiebelasting
24 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team?
Neem dan contact op met de 
AVS. Ellen de Jong, e-mail:
maatwerk@avs.nl

_ Organisatieontwikkeling

En heeft u hier al aan gedacht? Wat vindt u van deze mogelijkheden?
•  Doet u al aan digitale storytelling?
•  Hebben jullie leerkrachten een blog?
•  Is uw schoolwebsite wel interactief? Of is het nog platte tekst met een foto?
•  Wat leren uw leerlingen eigenlijk van gaming? Of weet u niet dat je daarmee kunt leren?
•  Is uw smartbord meer een grote tv dan een interactief hulpmiddel?
•  Heeft u al een systeem waarbij alle resultaten van alle leerlingen in één klap op te roepen zijn: 

analyses, koppelingen met Cito, et cetera?
•  Vindt u online leerlingen wenselijk?
•  Biedt u typeles en/of schrijfles aan?
•  Heeft u al een complete op-maat-orthotheek, waarvan de materialen per leerdoel digitaal geordend 

en te printen zijn? (Samen onderhouden met de educatieve uitgevers)
•  Heeft u teamagenda’s en eigen agenda’s via de smartphone, met goedkope abonnementen van een 

provider?
•  Wilt u dat uw school nooit meer onbereikbaar is en dat de telefooncentrale de deur uit is?
•  Wat vindt u ervan, als uw leerkrachten langer bereikbaar zijn dan van half acht tot half negen en van 

vier tot half zes?
•  Wilt u de normjaartaak online hebben in plaats van op papier?

Toekomstmuziek of een hedendaagse uitdaging?

Wat is uw kijk op al deze zaken? Technisch kan het, het is de vraag of het beter is. Worstelt u met deze 
vragen? U bent niet de enige. Wij nemen u met deze training mee in een stukje van de contouren van de 
naderende toekomst.
Aan het einde van deze tweedaagse heeft u een beter en scherper beeld van de mogelijkheden die u nu 
kunt inzetten om de kinderen op de toekomst voor te bereiden. Samen met team en bestuursleden kunt 
u de gewenste keuzes maken. Want één ding is zeker: kiezen moet!

Vorm
Tweedaagse op verschillende plekken in het land. Met medewerking van verschillende commericële 
partijen: leveranciers activ/smartboards, Ricoh, Mitsubishi, Hitachi, Talentenschool, Microsoft, HP, 
Vodafone en KPN.

Resultaat
U heeft een beeld van de mogelijkheden die er technisch zijn en hoe deze uw organisatie kunnen 
versterken. Tevens bent u in staat om bewuster (beleids)keuzes op dit gebied te maken, zonder u te 
laten sturen door de instrumentele benadering van het ‘ook een smartboard’ moeten hebben.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Organisatieontwikkeling
•  Organisatiebeleid en -beheer
•  Onderwijsondernemerschap
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_ Organisatieontwikkeling _ Open inschrijving

Elke school een TOPschool
Zes eendaagsen

Doelgroep
(Bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor 
mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap.

Doel
Verkenning van mogelijkheden voor de eigen school om veranderingen met een blijvend resultaat 
mogelijk te maken. Blijvend resultaat in de zin van leeropbrengsten voor kinderen.

Inhoud
Sinds drie jaar zijn er nauwe contacten tussen David Hopkins en de AVS.
Jos Hagens, consultant van de AVS, was gegrepen door de kracht en de mogelijkheden van de werkwijze 
van Hopkins zoals hij die beschreef in het boek “Every school a great school”.
Jos Hagens zorgde samen met zijn collega’s bij de AVS voor de Nederlandse vertaling van het boek en de 
introductie van de werkwijze in Nederland.
De centrale vraag die David Hopkins zich stelt is: Waarom zijn sommige scholen succesvol in het 
duurzaam verbeteren van zichzelf en anderen niet? Waarom kan niet elke school een TOPschool 
zijn? Hopkins stelt dat dit wel degelijk mogelijk is. Daarvoor is het benutten van de hefbomen voor 
verandering in de unieke context van elke school noodzakelijk.
De belangrijkste vereiste daarvoor is systeemleiderschap. Leiders creëren de context waarin 
leerkrachten zich voortdurend ontwikkelen om persoonlijk leren van elk kind mogelijk te maken. 
Dit vergt het maken van een omslag van verticaal naar horizontaal werken: virale communicatie als 
alternatieve benadering voor onderwijsverandering.

nieuw
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_ Organisatieontwikkeling

Uitvoering
Bob Ravelli, Wiel Botterweck, 
Jos Hagens (AVS), Jan Jutten 
en Arsene Francot (Natuurlijk 
leren)

Datums
13 oktober, 17 november 2011, 
19 januari, 9 februari, 12 april 
en 24 mei 2012

Kosten
Leden: 2.149 euro
Niet-leden: 2.449 euro
U ontvangt 10% korting als u 
ook Theorie U in de school of 
Opbrengstgericht leiderschap 
volgt.

Studiebelasting
Studiedagen inclusief 
voorbereiding 96 uur, reflectie 
op toepassing in eigen 
werksituatie

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met 
de AVS, Ellen de Jong, 
e-mail maatwerk@avs.nl

U kunt bij de AVS de folder over 
deze training opvragen (via 
info@avs.nl).

Belangrijkste inhoud
•  Wat is nodig voor duurzame schoolontwikkeling? We gaan in op de vraag waarom grootschalige 

veranderingen zo vaak stagneren. Er is te weinig evenwicht tussen nationale voorschriften en 
schoolsturing. De omslag van voorschrijven naar professionaliteit vraagt om een systeemleiderschap.

•  Het onderwijs zal zich moeten ontwikkelen tot een stelsel waarin de nadruk ligt op maatwerk voor 
iedereen en op samenwerking. Persoonlijk leren is de onderwijskundige vorm daarvan. Welke 
instrumenten en procedures stellen leerkrachten in staat persoonlijk leren voor alle kinderen te 
realiseren?

•  Wat is er nodig om de professionaliteit van leerkrachten voortdurend te ontwikkelen? Persoonlijk 
leren vraagt immers om professionaliteit, met een sterke nadruk op coaching en modelleren.

•  Hoe gaan we om met verantwoording? Hoe vinden we een balans tussen interne en externe vormen 
van beoordeling? We gaan nader in op de kernrol van zelfevaluatie door de school.

•  Duurzame schoolverbetering vraagt om een gedeelde missie en visie die gedragen wordt tot ver 
voorbij de poort van de school. Van belang is de samenhang tussen de verschillende niveaus in het 
systeem. Ook netwerken kunnen een rol spelen bij het stimuleren en verspreiden van innovaties.

•  Hoe ziet systeemleiderschap eruit waarin de bovenstaande aspecten tot een geheel worden 
samengebracht? De uitdagingen voor en vaardigheden van zulke leiders komen aan bod, evenals de 
morele doelen die inherent zijn aan hun rol.

Vorm
Korte beschrijving van de (didactische) werkvormen (theorie en/of praktijk)
Verkenning van de theorie vanuit de eigen praktijk. Steeds weer opdrachten om het geleerde ook 
daadwerkelijk te gaan toepassen in de eigen school. Met andere woorden: kennis maken met de 
hefbomen en die laten werken in de school.

Resultaat
Een blijvende ontwikkeling naar onderwijs met betere leerprocessen die kinderen toerusten voor hun 
verdere leven, door professionele leerkrachten die vanuit een echt teamgevoel werken.

NSA-bekwaamheidseisen
U werkt aan alle 8 bekwaamheidseisen van de NSA.
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_ Organisatieontwikkeling _ Open inschrijving

Theorie U in de school
Zes eendaagsen

Doelgroep
(Bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor 
mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap.

Doel
Deelnemers invoeren in de sociale technieken die zij bij het leren van de toekomst kunnen gebruiken.

Inhoud
We leven in een tijd van grote complexe problemen en uitdagingen: fundamentalisme, terrorisme, 
klimaatverandering, honger, armoede, opraken van energiebronnen. De vraag waar we voor staan is hoe 
we een antwoord vinden op deze grote uitdagingen.
In zijn U-theorie laat Otto Scharmer ons kennismaken met een nieuw concept van leidinggeven dat 
gebaseerd is op wat hij noemt presencing, een samenvoeging van de woorden presence (aanwezigheid) 
en sensing (gewaarwording). Wie je bent als leider speelt een zeer belangrijke rol. In de meeste 
organisaties leren mensen van het verleden. We kunnen zeker veel leren van succeservaringen en van de 
fouten die we maken. Maar in een tijd waarin gisteren geen leidraad meer is voor morgen, is deze vorm 
van leren onvoldoende. Zoals Einstein reeds zei: “De problemen die we veroorzaakt hebben kunnen niet 
opgelost worden op het niveau van denken dat ze geschapen heeft.”
Om de omslag te maken van leren van het verleden naar leren van de toekomst doorlopen we de vijf 
bewegingen van de U. We maken een praktische vertaalslag naar uw schoolsituatie.

Vorm
Zes bijeenkomsten waarin theorie en praktische werkvormen en opdrachten elkaar afwisselen om te 
oefenen en grip te krijgen op deze reflectieve, maar tegelijkertijd letterlijk vooruitziende manier van 
leren.

Resultaat
U hebt ervaring met een aantal mogelijkheden om bijvoorbeeld met uw eigen team te gaan gebruiken 
om te gaan leren van de toekomst. U kunt de werkvormen die in de cursus gebruikt worden direct in uw 
eigen praktijk toepassen. U hebt een gereedschapskist met instrumenten om de visie van de organisatie 
blijvend helder te krijgen.

NSA-bekwaamheidseisen
U werkt aan alle 8 bekwaamheidseisen van de NSA.

nieuw

Uitvoering
Bob Ravelli, Wiel Botterweck, 
Jos Hagens (AVS) en Jan Jutten 
en Arsene Francot (Natuurlijk 
leren)

Datums
6 oktober, 10 november en 
1 december 2011, 12 januari, 
2 februari en 8 maart 2012

Kosten
Leden: 2.149 euro
Niet-leden: 2.449 euro
U ontvangt 10% korting 
als u ook Elke school een 
TOPschool of Opbrengstgericht 
leiderschap volgt.

Studiebelasting
48 uur cursus, 48 uur 
voorbereiding en uitvoering 
van opdrachten plus het lezen 
van het boek.

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met 
de AVS, Ellen de Jong, 
e-mail maatwerk@avs.nl

U kunt bij de AVS de folder over 
deze training opvragen (via 
info@avs.nl).
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_ Organisatieontwikkeling

Uitvoering
Bob Ravelli, Wiel Botterweck, 
Jos Hagens (AVS) en Jan Jutten 
en Arsene Francot (Natuurlijk 
leren)

Datums
29 september en 24 november 
2011, 26 januari, 16 februari, 
22 maart en 19 april 2012

Kosten
Leden: 2.149 euro
Niet-leden: 2.449 euro
U ontvangt 10% korting als u 
ook Elke school een TOPschool 
of Theorie U in de school volgt.

Studiebelasting
96 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met 
de AVS, Ellen de Jong, 
e-mail maatwerk@avs.nl

U kunt bij de AVS de folder over 
deze training opvragen (via 
info@avs.nl).

Doelgroep
(Bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor 
mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap.

Doel
De opbrengsten van het onderwijs duurzaam verhogen en weten wat dit betekent voor leiders.

Inhoud
Opbrengstgericht leiderschap is een actueel thema. Hoge prestaties zijn belangrijk, kinderen moeten 
optimale kansen krijgen in onze complexe samenleving. Die prestaties realiseren we echter niet door 
meer van hetzelfde te doen, maar door op alle niveaus in de school dingen anders te doen en andere 
dingen te doen. Deze cursus richt zich op de vraag: wat is nodig in de school om hoge opbrengsten te 
realiseren en wat betekent dit voor leiderschap? 

Aan de orde komen onder andere:
•  De vier wegen van innovatie: de autonome koning in de eigen klas, de opkomst van standaarden, het 

zoeken naar een balans tussen bottom-up en top-down, de uitvoerder van inspectie-eisen: voor- en 
nadelen van deze vier wegen.

•  De balans tussen resultaten, processen en the inner place (Otto Scharmer’s Theorie U): goede 
resultaten door hoogstaand onderwijs, hoogstaand onderwijs door moreel besef van de leerkrachten.

•  Van “opbrengsten omdat het moet” naar “opbrengsten omdat het ertoe doet voor de toekomst van de 
kinderen” (Andy Hargreaves, Michael Fullan): hoe doe ik dat als leider?

•  Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de schoolleider en de intern begeleider bij het 
realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten?

•  Hoe realiseren we een ‘TOPschool’? (David Hopkins, Marzano, Fullan, Hargreaves).
•  Werkwijzen voor assessment for learning: hoe kunnen we de resultaten van de kinderen gebruiken om 

de onderwijsleerprocessen te optimaliseren? (Fullan, Schmoker).

Vorm
Zes bijeenkomsten waarin u theorie en praktijkopdrachten afwisselend ziet passeren. We hanteren 
diverse werkvormen en u krijgt ook opdrachten mee om in uw eigen praktijk uit te voeren. U kunt direct 
aan de slag met bijvoorbeeld diagnosticerend onderwijzen en verbeterde werkvormen rond begrijpend 
lezen in de school.

Resultaat
•  U bent in staat om data te gebruiken en duurzame resultaten in uw school te bevorderen.
•  U begrijpt beter wat wel en wat niet werkt als het gaat om wat blijvend van waarde in uw school is.

NSA-bekwaamheidseisen
U werkt aan alle 8 bekwaamheidseisen van de NSA.

Opbrengstgericht leiderschap
Zes eendaagsen

nieuw
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_ Personeelsbeleid _ Open inschrijving

Levensfasegericht leidinggeven
Trainingsmiddag

Doelgroep
Directeuren en intern begeleiders.

Doel
Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de kenmerken, talenten en behoeften die typerend 
zijn voor de diverse generaties en levensfasen waarin uw medewerkers zitten. U kijkt hiernaar met 
een andere bril en ontdekt hoe u deze talenten en behoeften optimaal kunt benutten. Kortom, uw 
professionals werken beter samen wanneer zij elkaars mogelijkheden kennen!

Inhoud
Starter, tussen de luiers, in bezinning of bijna met pensioen? Ken de omstandigheden van uw 
professionals en gebruik juist de verschillen binnen uw team. De professionals die u leidt, bevinden 
zich in verschillende levensfasen. Levensfasegericht leidinggeven betekent dat u ieders kwaliteiten 
door zijn/haar levenservaring gebruikt om de effectiviteit van uw team te vergroten. En dat zonder al te 
grote ingrijpende veranderingen. Ander voordeel is dat de teamsamenwerking sterk verbetert, doordat 
medewerkers begrip hebben voor elkaars levensfase en de daarbij behorende kwaliteiten, maar ook 
hulpvragen.

Onderwerpen die aan bod komen:
•  belasting en belastbaarheid;
•  mobiliteit;
•  stigmatisering en destigmatisering;
•  gesprekkencyclus;
•  zelfoplossend vermogen van een team;
•  professionele dialoog binnen een team.

Vorm
De informatie over levensfasen en generaties koppelen we op een interactieve manier aan uw eigen 
praktijk. Door middel van theorie, uitwisseling van ervaringen, opdrachten en videofragmenten hebt u 
na deze bijeenkomst een goed beeld van uw team op het gebied van levensfasen.

Resultaat
Kennis van en handvatten om levensfasegericht leidinggeven binnen uw organisatie vorm te geven.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Organisatieontwikkeling
•  Interpersoonlijk competent
•  Aansturen van professionals

Uitvoering
Maartje Alma

Datum
3 april 2012

Kosten
Leden: 225 euro
Niet-leden: 325 euro

Studiebelasting
4 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl
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Uitvoering
Gerard van Uunen

Datum
9 november 2011 of
14 maart 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet-leden: 449 euro

Studiebelasting
2 uur voorbereiding
6 uur scholing

Maatwerk
Wilt u deze (incompany-)
training op maat voor uw 
organisatie of team? Neem dan 
contact op met de AVS, Ellen de 
Jong, e-mail maatwerk@avs.nl

_ Personeelsbeleid

Oplossingsgerichte (team)communicatie
Eendaagse

Doelgroep
Schoolteams en leerkrachten.

Doel
De effectieve communicatie binnen uw team verbeteren.

Inhoud

In oplossingsgerichte gesprekken …

… zet je aan tot herhalen van wat werkt.
... vragen complexe problemen niet om complexe oplossingen.
… ga je van klacht naar kracht.
… repareer je niet wat niet stuk is.
… zet je aan tot een andere kijk op de situatie.
… bestaan er meerdere goede oplossingen voor een probleem.
… help je de ander de gewenste situatie helder te krijgen.
… is ‘weerstand’ een nuttig signaal.

Oplossingsgerichte (team)communicatie is gebaseerd op de theorie van het oplossingsgericht werken. 
Een andere manier van handelen wordt niet gezien als iets compleet anders doen, maar als aansluiten 
op datgene wat je al doet. Hier sluiten we op aan en daarnaast geven we andere mogelijkheden aan. 
Deze oplossingsgerichte communicatie, op zowel individueel als teamniveau (teamvergaderingen), kan 
leiden tot een positieve bijdrage aan een effectieve en productieve organisatiecultuur.

Vorm
Tijdens deze eendaagse werken we met praktische werkvormen om technieken te oefenen die u in uw 
eigen school meteen kunt toepassen.

Resultaat
Aan het einde van de studiedag heeft u handvatten gekregen en 
heeft u geoefend hoe u uw gesprekken op een oplossings- 
gerichte wijze kunt voeren.

NSA-bekwaamheidseisen
• Intrapersoonlijke competentie
• Interpersoonlijke competentie
• Aansturen van professionals

nieuw
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Stimulerend beoordelen, het gesprek
Tweedaagse

Doelgroep
Iedereen binnen de organisatie die daadwerkelijk beoordelingsgesprekken voert.

Doel
•  Vergroten gespreksvaardigheden als STAR- methodiek, actief luisteren en het geven van 

gevoelsreflecties als middel om openheid te stimuleren;
•  Stimuleren vaardigheid in het achterhalen van de drives van medewerkers;
•  Leren geven en ontvangen van feedback;
•  Effectief leren afronden van een beoordelingsgesprek.

Inhoud
Het beoordelingssysteem is prima in orde in uw school en niets staat u in de weg om een 
beoordelingsgesprek te hebben met uw medewerkers. Maar toch komt het er niet van. De afspraak ligt 
er, maar kennelijk is er toch nog een struikelblok om het als vanzelfsprekendheid te zien als afronding 
van de gesprekkencyclus.
Waar ligt die blokkade? Als eindverantwoordelijke heeft u vragen die u graag opgelost wilt zien. Een 
goed systeem en een prima voorbereiding verdienen een vaardige gesprekspartner. In deze training 
staan de vaardigheden in het gesprek centraal. U krijgt antwoorden op onderstaande vragen. Daarnaast 
is er voldoende ruimte om in te gaan op uw vragen.

Kernvragen:
•  Wat is het doel van de gesprekken?
•  Wat is het verschil tussen de diverse soorten gesprekken?
•  Is het mogelijk en raadzaam om gesprekken te combineren?
•  Hoe maakt u goede (SMART) afspraken en hoe volgt u deze?
•  Hoe bereidt u zich voor?
•  Hoe brengt u structuur aan in het beoordelingsgesprek?
•  Hoe beoordeelt u objectief of in ieder geval zo objectief mogelijk?
•  Hoe voert u een (lastig) beoordelingsgesprek?
•  Hoe krijgt u boven tafel wat uw medewerker echt wil?

Vorm
Training met praktijkcases en acteur.

Resultaat
Als leidinggevende communiceert u effectief en het beoordelingsgesprek heeft hierdoor de gewenste 
sturende werking. U maakt adequater gebruik van diverse bronnen en informatiekanalen.

NSA-bekwaamheidseisen
•  Interpersoonlijk competent
•  Intrapersoonlijk competent
•  Organisatieontwikkeling

Uitvoering
Tom Roetert

Datums
7 en 8 maart 2012

Kosten
Leden: 1045 euro
Niet-leden: 1245 euro
(Incl. boekje en CD-rom 
Stimulerend beoordelen)

Studiebelasting
24 uur

Maatwerk
Wilt u deze training op 
maat, bijvoorbeeld met 
een professioneel acteur? 
Neem dan contact op met de 
AVS, Ellen de Jong, e-mail 
maatwerk@avs.nl

Vanaf zes deelnemers is 
maatwerk meestal financieel 
aantrekkelijker.

_ Personeelsbeleid _ Open inschrijving

to m  r o e t e r t :  “ l e i d i n g 
n e m e n  i s  v a a k 
b e l a n g r i j k e r  d a n  l e i d i n g 
g e v e n ”
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Uitvoering
Gerard van Uunen en 
Ineke Dammers

Datum
2 november 2011 of
28 maart 2012

Kosten
Leden: 349 euro
Niet leden: 449 euro

Studiebelasting
2 uur voorbereiding
6 uur scholing

Maatwerk
Wilt u deze (incompany)
training op maat voor uw 
organisatie of team? Neem dan 
contact op met de AVS, Ellen de 
Jong, e-mail maatwerk@avs.nl

Competenties en Passend onderwijs
Eendaagse

Doelgroep
Bovenschools managers en directieleden.

Doel
Het opstellen van competentieprofielen op bestuurs- en/ of schoolniveau en deze procesmatig binnen 
de organisatie implementeren naar aanleiding van een trajectplan. Het trajectplan beschrijft de wijze 
waarop de organisatie op weg is naar het verhogen van de kennis en vaardigheden om Passend 
onderwijs vorm te geven.

Inhoud
Wat heeft de leerling nodig aan kennis en vaardigheden om succesvol te zijn?
Wat heeft de leerkracht nodig aan kennis en vaardigheden om succesvol te zijn?
Passend onderwijs vraagt om meer handelingsbekwaamheid van leerkrachten. Maar wat moet een 
leerkracht (minimaal) kunnen om optimaal te kunnen inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften 
van leerlingen? En hoe realiseert u binnen de organisatie, dat de kennis en vaardigheden van de 
(individuele) leerkrachten toenemen?

Vorm
We werken aan het opstellen van competentieprofielen – afgestemd op bestuurs- en/of schoolniveau – 
en een trajectplan om de handelingsbekwaamheid structureel te verhogen.

Resultaat
Aan het einde van de training heeft u voor uw organisatie de eerste aanzet van een competentieprofiel 
beschreven en heeft u een plan van aanpak opgesteld om dit te implementeren.

NSA-bekwaamheidseisen
• Gerichtheid op het primaire proces
• Organisatiebeleid
• Organisatieontwikkeling
• Intrapersoonlijke competentie
• Interpersoonlijke competentie
• Aansturen van professionals

_ Personeelsbeleid

nieuw

i n e k e  d a m m e r s :  “s u c c e s vo l l e 
m e n s e n  b e s c h o u w e n  i e d e r e e n  i n 
h u n  o m g e v i n g  a l s  e e n  m e n to r ”
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Rechten en regels bij aanname 
en ontslag van personeel
Studiedagdeel

Doelgroep
Directeuren en P- en O-functionarissen.

Doel
Aan de hand van praktijksituaties de wet- en regelgeving inzichtelijk maken en het samenhangende 
systeem van regels verduidelijken.

Inhoud
Als u te maken krijgt met ontslag van een werknemer, krijgt u ook met vele regels en 
procedurele stappen te maken. Hierbij valt te denken aan de CAO-PO. Krijgt u bijvoorbeeld 
herbenoemingsverplichtingen ten aanzien van deze werknemer? Op welke grond moet het ontslag 
plaatsvinden? Ook krijgt u met het Participatiefonds te maken, die beoordeelt of u door de zogenaamde 
‘instroomtoets’ komt. Hierbij staat de vraag centraal of u aan de inspanningsverplichtingen hebt 
voldaan als werkgever. Uiterst belangrijk hierbij is om de goede stappen te zetten en te kunnen 
anticiperen op toekomstige verplichtingen. Om problemen te voorkomen is het van belang om bij het in 
dienst nemen van personeel (bijvoorbeeld op basis van vervanging) al te bekijken welke verplichtingen 
u mogelijk in de toekomst gaat opbouwen. Ontstaat er een recht op een regulier dienstverband, wat zijn 
dan de gevolgen bij beëindiging van het dienstverband voor het wachtgeld et cetera? Hierbij geven we 
de verschillen tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs aan.

Vorm
Theoretische werkvorm aan de hand van vooraf ingebrachte casussen.

Resultaat
•  De deelnemer is na de training op de hoogte van de samenhangende wet- en regelgeving rond 

aanname en ontslag van medewerkers.
•  De deelnemer kan anticiperen op toekomstige verplichtingen en procedures bij aanname en ontslag 

van personeelsleden.

NSA-bekwaamheidseisen
• Organisatiebeleid en -beheer

Uitvoering
Jannita Witten

Datum
22 november 2011 of
14 februari 2012

Kosten
Leden: 199 euro
Niet-leden: 225 euro

Studiebelasting
4 uur (directie contacttijd) en 
een voorbereidende opdracht

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met 
de AVS, Ellen de Jong, 
e-mail maatwerk@avs.nl

_ Personeelsbeleid _ Open inschrijving

nieuw

j a n n i ta  w i t t e n :  “d e  b e l a n g r i j k s t e 
s ta p  i n  j e  l e v e n  i s  d i e  w a a r m e e  j e 
n a a r  m e n s e n  to e g a at ”
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Uitvoering
Elaine Toes, Maartje Alma en 
Jannita Witten

Datums
17 januari en 31 januari 2012

Kosten
Leden: 695 euro
Niet-leden: 895 euro

Studiebelasting
16 uur contacttijd en 6 uur 
eigen werkzaamheid

Maatwerk
Wilt u deze training op maat 
voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met 
de AVS, Ellen de Jong, 
e-mail maatwerk@avs.nl

Van IPB naar HRM
Twee eendaagsen

Doelgroep
(Algemeen) directeuren en startende HR-managers met portefeuille onderwijs/personeel.

Doel
U leert als professional voor de langere termijn HR-beleid te ontwikkelen, gericht op processen en 
personen.

Inhoud
Dag 1 start met het relateren van uw persoonlijke leervragen aan het programma van deze tweedaagse 
training. We geven een beknopte inleiding over de stand van zaken rond personeelsbeleid binnen het 
onderwijs. Aan de hand van de voorbereidende opdracht gaat u nader in op het effect van kwalitatief 
sterk HRM op de gezondheid van medewerkers in scholen.
Met behulp van een reflectie op uw eigen generatiespecifieke en loopbaangebonden context ontwerpt u 
een aantal interventies voor leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Dag 2 gaat nader in op de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel: u leert over 
resultaatgerichte werving en selectie, stevig ingebed inwerkbeleid, competentiemanagement en de 
gesprekkencyclus (POP-gesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek) en kenmerken van 
een zinvol exitgesprek. Alle inhouden worden verbonden met de doelstellingen van uw organisatie als 
geheel en gerelateerd aan een aanpak die zowel de korte termijn als de langere termijndoelstellingen 
dient.

Vorm
We werken met interactieve presentaties, voorbereidende opdrachten, korte opdrachten, individueel 
en in een groep, en eventueel werken we volgens de incidentmethode. De training is praktijkgericht, 
doordat u als deelnemer uw eigen casuïstiek inbrengt.

Resultaat
•  U bent daadkrachtig en komt beslagen ten ijs waar het 

uw inbreng in het bestuursbeleid betreft, doordat u 
uitstekend kunt aangeven welke interventies nodig zijn 
voor HRM.

•  U kiest het juiste instrumentarium en past dit toe, zowel 
in aansluiting op het strategisch beleid als op de praktijk 
van uw scholen.

NSA-bekwaamheidseisen
• Organisatieontwikkeling
• Organisatiebeleid en -beheer.

_ Personeelsbeleid

nieuw
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Minileergang Middenmanagement
Zes eendaagsen

Doelgroep
Middenmanagers, bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren en anderen die leidinggeven aan collega’s.

Doel
• U leert hoe u uw verschillende taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden beter uit kunt voeren.
• U leert leiding te geven aan individuen en teams.
• U leert efficiënt te plannen en organiseren.
• U leert overleg te voeren en krijgt inzicht in de structuur en cultuur van een school.

Inhoud
Het middenmanagement vervult een spilfunctie binnen de school. Dicht bij de dagelijkse praktijk, 
maar met een duidelijke relatie met de doelen van de schoolorganisatie. Het leidend vermogen van de 
organisatie wordt sterker.
Aan de ene kant bent u bezig met het uitvoeren en bewaken van beleidskeuzen, aan de andere 
kant stimuleert en ondersteunt u collega’s, ontwikkelt u teamleren en moet u kunnen omgaan met 
weerstanden.

Thema’s:
• portfolio, leiderschap en communicatie;
• Integraal Personeelsbeleid;
• beheer en financiën;
• effectief vergaderen;
• omgaan met veranderingen.

Vorm
Uw casuïstiek en door u gemaakte praktijkopdrachten vormen mede de basis van iedere bijeenkomst. 
Presentaties wisselen we af met oefeningen. Reflectie op eigen handelen en leren. Collegiale 
consultatie. Uw vorderingen houdt u bij in uw portfolio, waarin een persoonlijk ontwikkelingsplan is 
opgenomen. Een van de opdrachten is een actieonderzoek.

Resultaat
•  Middenmanagers zijn beter toegerust hun taken uit te voeren en hebben zicht op hun leidinggevende 

taak in de school.
•  De directie krijgt er een collega bij die de managementtaal verstaat en de betrokkenheid verbreedt. 

Een sparringpartner als het gaat over managementvraagstukken.
•  Collega’s hebben er een direct-leidinggevende bij, die dicht bij de werkvloer staat.

NSA-bekwaamheidseisen
U werkt aan alle acht bekwaamheidseisen van de NSA.

Uitvoering
Bob Ravelli en specialisten

Datums
16 november, 14 december 
2011, 18 januari, 8 februari, 
14 maart en 14 april 2012

Kosten
Leden: 1990 euro
Niet-leden: 2090 euro

Studiebelasting
150 uur (incl. cursusdagen)

Reacties van cursisten:

•  Een heldere uitleg, met 
duidelijke verbanden 
en inzichten

•  Zeer laagdrempelig en 
veel praktische tips

•  Een boeiende manier 
van presenteren

•  Veel (nieuwe) informatie, 
heel concreet, goed niveau

•  Ik heb een beter beeld 
van geldstromen

•  Ik ga met meer inzichten 
naar huis

•  Leerzame cursus met 
veel kennisoverdracht

b o b  r av e l l i :  “d e  w i n d  s t e e k t  o p ! 
b o u w e n  w e  e e n  w i n d s c h e r m  o f 
e e n  w i n d m o l e n ? ”
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Uitvoering
Elaine Toes en anderen

Datums
12 oktober, 9 en 10 november, 
1 december 2011, 12 januari, 
2 februari en 7 maart 2012

Kosten
Leden: 3450 euro
Niet-leden: 3750 euro

Studiebelasting
90 uur

Reacties van cursisten:

•  Veel openheid en mee
levendheid in de groep

•  Goede interactie en 
feedback, ook door 
rollenspellen

•  Ik heb nu de nodige tools 
in handen en dat was mijn 
doel

Minileergang startende directeuren
Leergang van zeven dagen en intakegesprek

Doelgroep
Startende directeuren, sinds kort werkzaam in een leidinggevende functie.

Doel
•  U verstevigt uw rol als startende directeur en heeft kaders om de talrijke vragen die op u afkomen 

tegemoet te treden.
•  U ondersteunt uw nieuwe rolinvulling door uitwisseling met collega-starters, die net als u afkomstig 

zijn uit een andere functie, zoals leerkracht, zij-instromer of coördinator.
•  U verrijkt uw ervaringen en repertoire.
•  U heeft een beeld van de leidinggevende vaardigheden die u verder wilt ontwikkelen.

Inhoud
De minileergang is afgestemd op de acht bekwaamheidseisen van de NSA voor leidinggevenden.
De inhoud wordt mede definitief samengesteld op basis van de gevoerde intakegesprekken. Voorlopig is 
de globale inhoud per bijeenkomst:

Dag 1: Startdag: zelfsturing, organisatiebeleid en -beheer
U heeft een aantal praktische vaardigheden nodig om uw organisatie goed te laten draaien. Denk aan 
vergadertechnieken, het opzetten en onderhouden van een gestroomlijnde administratie, het bewaken 
en sturen van de schoolagenda.

Dag 2 en 3: Intensieve tweedaagse leiderschap
U neemt uw leiderschapsstijl onder de loep en reflecteert op uw wijze van leidinggeven.
Welke eigenschappen heeft u nodig om de organisatie goed aan te sturen? Hoe motiveert en stimuleert 
u het schoolpersoneel en hoe gaat u om met conflicten? Hoe communiceert u intern en extern over het 
gekozen concept? Hoe verzamelt u nieuwe inzichten en/of mogelijkheden voor uw school? En hoe bent 
u een stevige gesprekspartner die oog heeft voor het proces? In de middag- en avondsessie zijn ervaren 
directeuren aanwezig die als mentor optreden om met de deelnemers te sparren over leiderschap. Deze 
mentor is gedurende de leergang aanspreekpunt voor praktische leiderschapsvraagstukken.

Dag 4: Organisatiebeleid en -beheer
Welke ambities heeft u voor uw school en welke consequenties heeft dit voor uw financiële en materiële 
beleid? Naar aanleiding van een analyse van uw school op onderwijskundige aspecten trekt u ook 
conclusies over beheersmatige instrumenten om ontwikkeling van de organisatie mogelijk te maken.
U leert een begroting te doorzien en formuleert voor uzelf speerpunten bij financieel beleid. We werken 
met een specialist op het gebied van financiën.

e l a i n e  to e s :  “ l e i d e r s c h a p  w o r d t 
n i e t  u i t g e o e f e n d  m e t  w o o r d e n , 
m a a r  m e t  h o u d i n g  e n  d a d e n ”
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Dag 5: Organisatieontwikkeling, aansturen van professionals, ontwikkelen en 
aansturen van het primaire proces
Waarschijnlijk bent u met veel enthousiasme begonnen aan uw nieuwe verantwoordelijkheden.
Tijdens deze dag gaan we nader in op uw onderwijskundige visie. Welke keuzes maakt u met uw 
team voor de kwaliteit van het onderwijs? Welke inhoudelijke veranderingen zijn wenselijk om 
hieraan vorm te geven? Welke personele keuzes volgen hier logischerwijze uit? Hoe ontwikkelt u een 
resultaatgerichte organisatie waarin missie en visie gezamenlijk gedragen wordt? Wat zijn de nieuwste 
inzichten over veranderen in een professionele organisatie? Hoe geeft u in de toekomst vorm aan de 
(verdere) invoering van integraal personeelsbeleid (IPB)? Wat verstaan we daar eigenlijk onder? Welke 
vaardigheden wilt u verder ontwikkelen op dit gebied?

Dag 6: Onderwijsondernemerschap (interpersoonlijke competentie)
Vanuit de samenleving komen voortdurend vragen op u en uw school af. Dit vraagt van u als startende 
schoolleider om een externe gerichtheid en ook om het vermogen om uw eigen schoolidentiteit te 
bewaken. Persoonlijke succesverhalen koppelen we aan communicatieve vaardigheden.

Dag 7: Presenteren Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP)
Tijdens de laatste bijeenkomst presenteert u uw portfolio en POP aan de hand van het portfolio van 
de NSA. Daarnaast neemt u een functioneringsgesprek af bij een van de deelnemers en kunt u uw 
ontwikkeling bespreken.

Vorm
Vijf eendaagsen en een intensieve tweedaagse; daarnaast twee individuele begeleidingsgesprekken 
(waaronder een uitgebreide intake). Uw casuïstiek en door u gemaakte praktijkopdrachten vormen de 
basis van iedere bijeenkomst.
We maken gebruik van een werkmap en een praktisch boek over leidinggeven. Tijdens de leergang is er 
een vast aanspreekpunt voor u. Bij de tweedaagse maakt u kennis met een directeur die optreedt als uw 
sparringpartner.

Resultaat
Deze minileergang resulteert in een actueel portfolio en is hiermee een prima basis om uw eigen plan te 
trekken voor verdere ontwikkeling in uw nieuwe functie.

NSA-bekwaamheidseisen
U werkt aan alle NSA-bekwaamheidseisen.

e u g è n e  h a n s e n :  “ w i e  t e  l a n g 
n a d e n k t  vo o r  h i j  e e n  s ta p  z e t , 
s ta at  z i j n  l e v e n  l a n g  o p  e e n  b e e n ”
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Uitvoering
Maartje Alma en Eugène 
Hansen

Datums
25–26 oktober, 1–2 december 
2011, 16–17 februari en 
5–6 april 2012

Kosten
Leden: 4950 euro
Niet-leden: 5150 euro

Studiebelasting
92 uur (inclusief 
praktijkopdrachten)

Op weg naar excellent schoolleiderschap
Minileergang van vier tweedaagsen

Doelgroep
Ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau die op handeling- en reflectieniveau willen groeien. 
Na een uitgebreid intakegesprek om een passende samenstelling van de groep te realiseren bevestigen 
we uw definitieve deelname.

Doel
In uw veelzijdige en veeleisende rol als schoolleider heeft u behoefte aan verbreding, verdieping en 
verrijking van uw dagelijkse functioneren. U leert van en met elkaar rondom relevante onderwerpen en 
actuele thema’s.

Inhoud
Als schoolleider hebt u een bepalende rol voor de kwaliteit van uzelf, uw team en daarmee ook van het 
onderwijs. Die verantwoordelijkheid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw omgeving verwacht focus op 
professionalisering en kwaliteit en een schoolleider die weet te bouwen en te verbinden. Kortom, een 
schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de juiste manier en op het juiste moment weet in te 
zetten.
Focus op doelgerichtheid, opbrengsten en prestaties is daarbij een ‘must’.

Aan de orde komen onder andere:
• Persoonlijk Leiderschap als basis voor excellent functioneren (tweedaagse)
• Effectief presenteren en communiceren (tweedaagse)
• De kracht van het conflict en mediation (twee dagdelen)
• Verander (= ontwikkel) management (twee dagdelen)
• Actuele thema’s met grote praktijkrelevantie en implicaties voor dagelijks handelen.
• Twee praktijkopdrachten.

Vorm
De leergang bestaat uit een mix van achtergrondinformatie, praktische leermomenten en lezingen van 
deskundigen.

Resultaat
•  Aan de hand van nieuwe, moderne, inzichten neemt u zichzelf voortaan de maat en leert u zich te 

profileren.
• U ontdekt en verbindt kwaliteiten als leider en manager.
• U boort een netwerk aan van bevlogen collega’s en kennisdragers.
• Op alle elementen van leiderschap groeit uw kennis en overtuiging.

NSA-bekwaamheidseisen
• Organisatieontwikkeling
• Gerichtheid op het primaire proces
• Aansturen van professionals
• Interpersoonlijk competent
• Intrapersoonlijk competent

Reacties van cursisten:

•  Onverwachte eyeopeners, 
een aanrader!

•  In een veilige omgeving 
leren excelleren: gun je 
team zo’n schoolleider!

•  Inspirerende en energie
gevende leergang, 
bijzondere opdrachten

•  Dit soort opleidingen zou 
iedere directeur om de 
zoveel tijd moeten doen

•  Eigenlijk is dit de beste 
scholing geweest in mijn 
onderwijsloopbaan

•  Heel waardevol, het 
versterkt het reflecterend 
vermogen

_ Opleidingen _ Open inschrijving
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Leidinggeven aan bovenschoolse 
en complexe organisaties
Drie eendaagsen en negen tweedaagsen 
(plus zelfstudie, intervisie en opdrachten)

Ook mogelijk een losse tweedaagse te volgen

Doelgroep
Directeur/schoolleider, bovenschools manager/eindverantwoordelijke/bestuurder.
Toelichting: (startende) bovenschools en bestuursmanagers, schoolleiders met ambitie om 
‘bovenschools’ te werken, cluster- of meerschoolse directeuren en schoolleiders van complexere 
organisaties, zoals brede scholen en speciaal onderwijs.

Doel
Deze opleiding is zowel gericht op persoonlijke professionele groei en zelfreflectie, als op specifieke 
managementcompetenties en kennis die u nodig hebt voor het aansturen van complexe organisaties.

Inhoud
Leidinggeven aan bovenschoolse en/of complexe organisaties vraagt een manier van sturing en leiding 
waar meer afstand tot de uitvoering van de organisatie nodig is. Het vraagt om een langetermijnvisie, 
om strategisch denken en handelen en om sturen op afstand. Deze leergang vergroot uw strategisch 
denkvermogen. Het is gericht op zowel uw persoonlijke professionele groei als op het ontwikkelen van 
managementcompetenties en kennis die u nodig hebt voor het aansturen van complexe organisaties. 
U leert anders te kijken naar uw organisatie, vanuit meerdere invalshoeken. Bijvoorbeeld het op afstand 
sturen van organisatieprocessen, sturen met geld, en sturen op kwaliteit.

Startdag (eendaagse, 9 december 2011)
Kennismaking, aanscherpen leerdoelen, startopdracht.

Uitvoering
School for Leadership en 
gastdocenten, coördinatie:  
Carine Hulscher-Slot

Datums
9 december 2011, 12–13 januari, 
23–24 februari, 29–30 maart, 
24–25 mei, 28–29 juni, 
20–21 september, 25–26 
oktober, 29–30 november 2012, 
11 januari, 21–22 februari, 
5 april 2013 (losse tweedaagse 
ook mogelijk)

Kosten
Totale opleiding
Leden: 11.450 euro
Niet-leden: 11.950 euro

Een losse tweedaagse: tussen 
850 en 1.300 euro (afhankelijk 
van het thema).

Studiebelasting
Maximaal anderhalf jaar. 
Opbouw: 63 dagdelen 
onderwijs en 63 dagdelen 
zelfstudie waarin individuele 
en groepscoaching en visitatie 
vallen.

Op weg naar excellent schoolleiderschap
Minileergang van vier tweedaagsen
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Reacties van cursisten:

•  Een spiegeling van mijn 
eigen ontwikkeling aan 
het strategische beleid; 
ik weet nu waar ik sta

•  Een combinatie van een 
professionele cultuur en 
gezelligheid

•  Een duidelijk programma 
en inhoud, juist op het 
goede moment

•  Het blijft leuk en leerzaam 
om twee dagen ‘samen’ 
bezig te zijn, geeft 
verdieping

•  Ik zie veel herkenning 
en erkenning dat de 
functiemix goed is 
weggezet

Blok 1: Uw Persoonlijk leiderschap (tweedaagse, 12-13 januari 2012)
Hoe maakt u verbinding tussen wie u bent, waar u voor staat en uw professionele rol en opgave als 
leidinggevende? Wat is de context waarbinnen u werkt, en hoe beïnvloedt dat uw denken en handelen? 
Hoe draagt u bij aan uw organisatie? Hoe wilt u bijdragen? Wat is leiden vanuit een persoonlijk visie? 
Deze vragen staan centraal in het eerste blok.

Blok 2: Strategie- en visieontwikkeling (tweedaagse, 23-24 februari 2012)
In wat voor een omgeving functioneert uw organisatie? Welke implicaties volgen daaruit voor 
uw organisatie? Wat doet u daar mee? Wat zijn trends in het onderwijs? Wat zijn belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe krijgt u meer oog voor externe ontwikkelingen, en hoe kunt u 
die vertalen naar maatregelen voor uw eigen organisatie? Deze vragen staan centraal in dit blok. U krijgt 
tevens instrumenten aangereikt die behulpzaam zijn bij strategieontwikkeling en u maakt kennis met 
verschillende visies op strategieontwikkeling.

Blok 3: Sturen op afstand (tweedaagse, 29-30 maart 2012)
Tijdens deze tweedaagse staan we stil bij welke sturingsinstrumenten u als leidinggevende tot uw 
beschikking hebt, in het bijzonder wanneer u meer op afstand komt te staan van de uitvoering. Ook 
kijken we wat dat betekent voor de inrichting en organisatie van uw organisatie. Wat moet centraal 
georganiseerd worden, wat decentraal? Hoe worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
verdeeld? Hoe zorgt u dat u als management toegevoegde waarde hebt? Waar stuurt u op, en hoe houdt 
u zicht op resultaat? Tijdens dit blok maakt u kennis met een aantal visies op organisaties en legt u een 
relatie tussen die beschouwingen en uw eigen organisatie.

Blok 4: Strategisch personeelsbeleid (tweedaagse, 24-25 mei 2012)
In dit blok leert u oog te krijgen voor hoe u als leidinggevende werkt aan uw formatie voor de 
lange termijn. Hoe kunt u het leren bevorderen en organiseren in uw organisatie? Hoe werkt u aan 
competentieontwikkeling en mobiliteit? Hoe zouden functies er over tien jaar uit moeten zien? Ook gaan 
we nader in op de CAO en de kansen en bedreigingen die de CAO biedt voor de lange termijn.

Blok 5: Sturen op geld (tweedaagse, 28-29 juni 2012)
In deze tweedaagse leert u vooral wat de functie van middelen (geld) is om uw doelen te halen. Plannen 
en begroten, sturen in het exploitatiejaar en verantwoorden en verslaglegging zijn de belangrijkste 
thema’s. U leert met andere ogen te kijken naar uw jaarrekening en uw begroting.

Blok 6: Sturen op kwaliteit/visitatie (tweedaagse, 20-21 september 2012)
Hoe draagt u bij aan de kwaliteit van uw organisatie? Welke maatregelen kunt u nemen om de kwaliteit 
te bewaken? Tijdens dit blok maakt u kennis met best practices van kwaliteitszorg. U maakt nader 
kennis met het INK-model in relatie tot uw organisatie en u leert hoe u visitatie als middel kunt inzetten 
om de kwaliteit in uw organisatie te bevorderen.

Blok 7: Onderwijs en maatschappij (tweedaagse, 25-26 oktober 2012)
In dit blok gaan we dieper in op maatschappelijke trends en de implicaties daarvan voor uw organisatie. 
We plaatsen trends in historisch perspectief. We staan stil bij actualiteiten en nieuws, en vertalen dat 
direct door naar wat dat voor uw organisatie zou kunnen betekenen. U leert in dit blok meer oog te 
krijgen voor ontwikkelingen in het onderwijs vanuit een macroperspectief.
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_ Opleidingen

Blok 8: Leidinggeven aan verandering (tweedaagse, 29-30 november 2012)
Als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor het bijstellen van een visie of doelstellingen. U ontkomt 
niet aan verandering, maar hoe geeft u daar leiding aan? In dit blok behandelen we verschillende visies 
op verandering en veranderstrategieën. Wij gaan in op succes- en faalfactoren bij veranderprocessen, 
en uiteraard gaan we diepgaand in op het hanteren van weerstand bij verandering. We werken met 
voorbeelden en casussen.

Blok 9: Juridische vraagstukken (eendaagse, 11 januari 2013)
In dit blok maakt u kennis met juridische vraagstukken die u tegenkomt als leidinggevende.

Blok 10: Integratief blok (tweedaagse, 21-22 februari 2013)
Naar aanleiding van de opgedane kennis en ervaring, vullen we in samenspraak met de deelnemers een 
integratief blok in. Dit blok biedt de gelegenheid om in vogelvlucht de diverse thema’s opnieuw aan de 
orde te stellen en om die nu vanuit een ander perspectief te benaderen. In dit blok maken we ook de 
balans op: hoe gaat u als leidinggevende verder met alle opgedane kennis en ervaring? Wat staat u echt 
te doen? Wat hebt u daar nog bij nodig?

Afstudeeropdracht: als afstudeeropdracht gaat u aan de slag met een praktijk- en onderzoeksvraag 
bij een bovenschoolse of complexe organisatie. U krijgt een opdrachtgever die een onderzoeksvraag 
heeft en ondersteuning zoekt bij het vinden van toepasbare antwoorden. U krijgt de gelegenheid acties 
te ondernemen om een onderbouwd antwoord te onderzoeken op het vraagstuk. Uiteindelijk trekt u 
conclusies en doet u aanbevelingen, onder andere onderbouwd met literatuur onderzoek. Hierover stelt 
u een rapport op.

Slotdag (eendaagse, 5 april 2013)

Vorm
•  verwerkingsopdrachten;
•  leerteams;
•  intervisiegroepen (deels met supervisor);
•  nagesprek.

U kunt eventueel een losse tweedaagse volgen in plaats van de hele opleiding. Bij de losse twee-
daagsen is er geen coaching en maakt u geen deel uit van leerteams. Wel ontvangt u een deelcertificaat. 
Volgt u later de hele opleiding, dan krijgt u vrijstelling voor de onderdelen waaraan u al hebt 
deelgenomen.

NSA-bekwaamheidseisen
U werkt aan alle NSA-bekwaamheidseisen.

c a r i n e  h u l s c h e r - s lot : 
“ l e i d e r s c h a p  g a at  o m  pa s s i e 
e n  v e r t r o u w e n ”
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Reacties van cursisten:

•  Er is een open sfeer, veel 
humor en lekker tempo

•  In de groep heerst een 
sfeer van vertrouwen en 
veiligheid

•  Een breed en veel zijdig 
aanbod: helicopter view

•  Sommige dingen zijn 
direct morgen toepasbaar

•  Top om verschillende 
sprekers te horen

Interim-management, iets voor u?
Drie tweedaagsen en twee eendaagsen 
(en daarnaast intervisiebijeenkomsten)

Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interim-managers toe. Vaak om een lastige situatie in de 
school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder 
of een coach, een crisismanager of een operationele implementatiemanager. Net waar de organisatie 
(schools of bovenschools) behoefte aan heeft. Voor complexe opdrachten is zelfs de inzet van 
ingewerkte teams mogelijk. Een zorgvuldige intake moet in zo’n situatie garant staan voor de juiste 
match.

Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional specifieke kwaliteiten op het gebied 
van inhoud, ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid, 
transparantie en professionaliteit van hoog belang. De te klaren klus stelt hoge eisen aan het vakman-
schap. Alleen een goede directeur geweest zijn, blijkt in de praktijk daarvoor niet voldoende te zijn. Juist 
het met distantie kunnen werken, maar wel met voldoende nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is 
een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn. Een interim-manager is een manager met een plus.

Doelgroep
(Ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader, adjunct-directeuren en interim-managers, die een 
volgende stap in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor interim-management.

Doel
De AVS heeft deze opleiding ontworpen ter ondersteuning en professionalisering van interim-
directeuren in het primair onderwijs in samenwerking met adviesbureau de Roo (dit bureau heeft 
jarenlange ervaring op het terrein van interim-management in scholen in zowel primair als voortgezet 
onderwijs).

Inhoud
Interim-management ontwikkelt zich steeds meer in de richting van verandermanagement. Interim-
managers moeten daarom zeker ook beschikken over veranderkundige competenties. Daarom 
komt in de opleiding onder andere aan de orde hoe interim-management en organisatie verandering 
samenhangen, welke competenties interim-managers nodig hebben (de drie C-’s) om organisatie-
veranderingen te kunnen aansturen, wat de invloed is van de specifieke context waarbinnen zij werken 
en van de specifieke rol die ze vervullen, en wat interim-managers onderscheidt van gewone managers 
en ‘implementerende adviseurs’.

De totale opleiding bestaat uit drie inhoudelijke eendaagsen met de volgende ingrediënten: diagnose 
stellen en instrumenten inzetten, werken met een plan van aanpak en veranderen met de focus op een 
team. Daarnaast zijn er twee tweedaagse bijeenkomsten met de volgende thema’s:

• het vakmanschap van de interim
We besteden uitgebreid aandacht aan het competentieniveau van de interim-manager. Zaken als stijlen 
van leidinggeven, managementmodellen, leiderschap en persoonlijke uitstraling komen aan de orde. 
Tevens werken we met verschillende analyse-instrumenten, die u natuurlijk ook na de opleiding nog 
kunt gebruiken.

Uitvoering
Tom Roetert
Hans van den Berg
i.s.m. Bureau de Roo
en externe deskundigen

Datums
14, 15 of 16 december 2011, 
28 en 29 januari, 9 maart, 
8 juni, 20 en 21 september en 
8 en 9 november 2012

Kosten
Leden/Niet-leden: 4950 euro

Studiebelasting
120 uur (inclusief cursusdagen)
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• de praktijk van de interim
We werken aan de hand van casussen en met feedback van ervaren interim-managers. Het gaat om: 
entree maken, analyse van probleemsituaties, effectieve interventies, planmatig werken en rapporteren 
naar de opdrachtgever. Ook de afronding en de overdracht krijgen aandacht.

• meesterlijk coachen
Hierbij komen specifieke vaardigheden aan de orde met betrekking tot teamcoaching, het omgaan met 
lastig gedrag van teamleden, doorbreken van weerstanden en hanteren van conflicten.

Vorm
De deelnemers hebben tijdens de opleiding de mogelijkheid om van elkaar te leren, elkaar te 
consulteren en verder te kijken dan de eigen ervaring. Naast theorie over specifieke thema’s is het leren 
vooral gecentreerd op (eigen) praktijkvoorbeelden en uitwisseling met reeds zeer ervaren interims. 
De opleiding start met een intake op basis van een criteriumgericht interview dat input oplevert voor 
de eigen leervoornemens tijdens de opleiding. Deze zijn, tegelijk met literatuur en opdrachten uit de 
trainingsdagen, onderdeel van minstens vier intervisiebijeenkomsten in kleinere groepen, met deels 
ondersteuning van een trainer van de AVS. De data hiervan spreken we in de groep af.

Resultaat
Na afloop weet u of interim-management iets voor u is en of u de overstap gaat maken.

NSA-bekwaamheidsseisen
•  Organisatieontwikkeling
•  Aansturen van professionals

h a n s  v a n  d e n  b e r g :  “d u u r z a a m 
s u c c e s :  h e t  i s  d e  s c h i l d pa d  d i e 
g e w o n n e n  h e e f t ,  n i e t  d e  h a a s ”

_ Opleidingen
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_ Maatwerk

Heeft u wat u zoekt nog niet kunnen vinden in deze 

Professionaliseringsgids? Bedenk dan dat we elk trainings- 

en opleidingenaanbod van de School for Leadership kunnen 

aanpassen aan uw wensen. Maatwerk dus. Voor uw eigen 

schoolorganisatie, directieberaad, bestuur, netwerk of 

samenwerkingsverband. 

Hierna vindt u ook maatwerktrajecten, die we uiteraard 

in overleg met u tot een voor u(w school) passend aanbod 

kunnen maken.

School for Leadership

Of kijk op

www.avspifo.nl
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Crash course: 
leidinggeven in vogelvlucht

Wilt u bestaande kennis rondom leidinggeven en coaching in sneltreinvaart oppoetsen, nieuwe kennis 
opdoen en deze toepasbaar maken?

In deze Crash Course leidinggeven in het onderwijs komen tal van theorieën over leidinggeven, 
verandermanagement en diverse noodzakelijke vaardigheden vliegensvlug en op een ludieke manier 
aan de orde. In korte tijd spijkeren we u bij op het gebied van management, coaching en leiderschap. 
Welke (nieuwe) theorieën zijn er op gebied van leidinggeven, wat zijn de do’s en de dont’s als leider, 
hoe realiseert u draagvlak? Kortom, alles wat u als hedendaagse (school-)leider weten moet om uw 
organisatie in de vaart der ontwikkelingen mee te kunnen nemen.

We kunnen voor u een flitsende presentatie samenstellen (van bijvoorbeeld een dagdeel), met een 
knipoog, maar ook met een zeer serieuze ondertoon. Een interactieve ‘skorkshop’, een mengvorm van 
‘sketches en workshop’, waarin we u ‘bijtanken’ met een veelheid aan relevante informatie. Zodat u 
wordt geprikkeld als leidinggevende en coach en ‘een stap vooruit’ zet.

Een leuke invulling van (een deel van) een studiedag of congres.

Doelgroep
Leidinggevenden in het 
onderwijs.

Trainers/adviseurs
Eugène Hansen en 
Hans van den Berg

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

 _ Maatwerk

nieuw
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Scenariodenken

In het onderwijs en leiderschap ziet u allerlei bedreigingen op u afkomen. Bezuinigingen, dalende 
leerlingaantallen, ziekteverzuim, verhoogde werkdruk, en ga zo maar door. Het ervaren van 
bedreigingen is als achterom blijven kijken naar wat er in het verleden gebeurd is, waardoor het nu zo 
slecht of moeizaam gaat. Het is zaak om hier niet in te blijven hangen.

De toekomst staat voor de deur, hoe zetten we die bedreigingen om in kansen, mogelijkheden 
en alternatieven? Het denken en plannen in scenario’s biedt een vorm, waarin u een duidelijke 
toekomst kunt schetsen met meerdere opties. Het biedt houvast en een richtlijn op alle terreinen van 
ontwikkeling, zowel voor uw organisatie, uw team, als uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Dit maatwerktraject leent zich uitstekend voor twee separate dagdelen. U maakt kennis met 
scenariodenken, wat het is en wat het opleveren kan, u maakt een helder omschreven probleemstelling 
en een krachtige sterkte/zwakte analyse. U ontwikkelt diverse scenario’s om te komen tot een 
eenduidige, gedragen richtlijn en plan van aanpak voor verdere ontwikkeling.
Scenariodenken is toepasbaar op ieder thema en kan, afhankelijk van de probleemstelling, in vrijwel 
iedere groepsgrootte toegepast worden.

Tijdens de werksessies gaat u vooral aan de slag vanuit het nu en bent u uw eigen kennisbron. U bent in 
staat om de principes van convergentie en divergentie toe te passen en te herleiden tot keuzes. Keuzes 
die de beste resultaten opleveren, voor u en uw organisatie.

Doelgroep
Leidinggevenden en teams.

Trainer/adviseur
Hans van den Berg en
Elaine Toes

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

nieuw
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Een feestelijke personeelsdag met inhoud

Binnen het bestuur is hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan, nieuw onderwijsconcept of 
organisatiestructuur. Het is nu dan ook de hoogste tijd om alle medewerkers hierbij te betrekken.
Na een scholenfusie is een nieuwe organisatie ontstaan.
De personeelsleden van uw school of scholen hebben zich, door de omstandigheden gedwongen, 
uitzonderlijk veel ingezet.
Na een ramp op de school, zoals een brand, wilt u de nieuwe start markeren.
Er is een gezamenlijke strategie ontwikkeld na de schakeldag van Kind op de Gang!® (po) of Leerling bij 
de Les!® (vo) en u wilt dit presenteren aan uw medewerkers.

Allemaal mogelijke scenario’s waarbij een georganiseerde dag voor uw personeel wenselijk is. Een 
personeelsdag met een wat minder gebruikelijk programma. Het gaat dan veel meer over een dag 
waarin inhoud en plezier, het met elkaar delen, ervaringen uitwisselen en commitment centraal staan.
De AVS organiseert voor u een op maat gemaakte dag, stelt in overleg met u een dynamisch 
en enthousiasmerend programma voor de dag samen, zorgt voor interessante sprekers en 
workshopinleiders en een inspirerende dagvoorzitter en neemt alle zorgen over de organisatie, 
logistiek, catering en dergelijke uit handen.

Het inspirerende programma wordt opgebouwd rond een centraal, in overleg met de opdrachtgever, vast 
te stellen thema. Mogelijke programmaonderdelen zijn:
•  Het vertonen van een speciaal voor deze dag vervaardigde film (door een professioneel 

filmproductiebedrijf ) over de scholen van het bestuur, waarin een relatie wordt gelegd met het 
thema van de dag. Deze film is ook te gebruiken voor uw eigen website en voor andere (promotie)
activiteiten.

•  Een forum, bestaande uit bijvoorbeeld directieleden en externe deskundigen, waarbij de 
dagvoorzitter de forumleden interviewt en ‘de zaal’ de gelegenheid krijgt op de standpunten van de 
forumleden te reageren. De interviewvragen worden ontleend aan bijvoorbeeld het beleidsplan en/of 
het thema van de dag.

•  Een ‘versnellingskamer’, waarbij alle deelnemers met stemkastjes kunnen reageren op stellingen die 
verband houden met het thema en de inhoud van de dag.

•  Workshops over een breed scala aan onderwerpen, waarbij we ook inleiders van buiten de 
onderwijssector uitnodigen.

•  Een door een acteur te verzorgen optreden (act), waarbij de inhoud van de dag het uitgangspunt is en 
de dag op informele wijze wordt afgesloten.

Doelgroep
Bestuurders, directieleden, 
leerkrachten, 
zorgcoördinatoren, 
intern begeleiders, 
medezeggenschapsraden 
et cetera.

Trainer/adviseur
Carine Hulscher-Slot

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

 _ Maatwerk
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Professioneel Taakbeleid

Krijgt u vragen over taken en formatie, werktijdsfactoren, BAPO, compensatieverlof, verlof in het 
algemeen, studiedagen?
Bent u op zoek naar ondersteuning, advies of instrumenten om uw taakbeleid professioneel aan te 
pakken?

Ontwikkelen van taakbeleid, met plezier naar uw werk toegaan, Wet BIO. Begrippen waarmee 
we allemaal te maken krijgen in het kader van de cao-po. Om in uw eigen school of organisatie 
professioneel personeelsbeleid te voeren, heeft u instrumenten nodig. Taakbeleid kunnen we 
omschrijven als de optimale afstemming tussen het werk dat moet gebeuren op de school (het 
takenpakket) en de kwaliteiten en de beschikbare tijd van het personeel van de school.
Sinds de Wet BIO van kracht is, worden de bekwaamheidseisen van de professional in relatie gebracht 
met taakbeleid en de afspraken in de cao-po. De visie van uw organisatie is bepalend voor het antwoord 
op de vraag: welke koers gaat u varen met taakbeleid, hoe vertaalt u de zeven kerncompetenties naar 
acties?
De Wet Flexibilisering schooltijden PO biedt u meer mogelijkheden voor implementatie van taakbeleid 
en onderwijskundige ontwikkelingen.

Samen gaan we op zoek naar helderheid over:
• Taakomvangbeleid: het op elkaar afstemmen van het totale takenpakket van uw school, de 
beschikbare financiën en de ‘zittende’ formatie;
• Taakverdelingsbeleid: de evenwichtige verdeling van het takenpakket van uw school over de functies 
en de personeelsleden;
• Taakbelastingbeleid: het beleid van uw school dat erop gericht is de ervaren werklast te verminderen;
• Belastbaarheidbeleid: de zorg voor elk personeelslid, werkend vanuit zijn of haar individuele 
belastbaarheid;
• Bekwaamheidseisen en hoe u deze vertaalt naar acties;
• Het jaarrooster (inclusief alle uitzonderingen).

Centraal staan:
• Plaatsbepaling: plaats van taakbeleid in het personeelsbeleid van uw organisatie;
• Formulering taakbeleidsplan;
• Gebruik van instrumenten;
• Kengetallen en mogelijkheden;
• De zeven kerncompetenties en de mogelijkheden om binnen taakbeleid hieraan vorm te geven;
• De schooltijden gerelateerd aan de normjaartaak.

We gebruiken door de AVS ontwikkelde instrumenten, die u snel en efficiënt kunt omzetten naar uw 
eigen organisatie.

Doelgroep
Schoolleiders, 
bovenschools managers, 
personeelsfunctionarissen, 
leden van de 
(gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad, 
bestuurders en schoolteams.

Trainers/adviseurs
Hans van den Berg, Eelco Dam, 
Ineke Dammers en Gerard van 
Uunen

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

e e l c o  d a m :  “ h i n d e r n i s s e n  z i j n  d e 
d i n g e n  d i e  j e  z i e t  a l s  j e  j e  d o e l 
u i t  h e t  o o g  v e r l i e s t ”
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Ontwikkelassessments voor u en uw team

Welke competenties zijn sterk in mijn team en welke competenties hebben meer aandacht nodig om de 
organisatiedoelen gezamenlijk te behalen?

U wilt weten welke competenties u in uw organisatie heeft en welke competenties u wilt versterken. 
Dit vanwege kwaliteitsimpulsen (richting opbrengstgericht werken), veranderingen en verbeteringen 
in de samenstelling van uw team, verdiepingen in verband met een nieuw zorgconcept en andere 
vergelijkbare situaties.

De AVS verzorgt een individuele consultatie op de werkplek, neemt criteriumgerichte interviews af en 
verwerkt deze tot een ontwikkel- en assessmentrapportage.
We voeren hierover persoonlijke gesprekken met de kandidaten en hun leidinggevende.
Met deze rapportage onderbouwen we de cyclus in het proces van uw Integraal Personeelsbeleid 
inhoudelijk op competentieniveau en maken we de ontwikkelpunten voor de individuele medewerker in 
relatie tot de schoolorganisatie transparant.

Na de afname van dit ontwikkelassessment heeft u een goed beeld van de benodigde competenties voor 
uw organisatie en van uw individuele medewerker.
U kunt met deze resultaten een goede start maken en krijgt de bouwstenen voor die goede start: de 
competenties van u en uw medewerkers in relatie tot kwaliteitsbeleid.

Doelgroep
Directies, intern begeleiders, 
bouwcoördinatoren, 
leerkrachten, 
klassenassistenten.

Trainers/adviseurs
Ineke Dammers en 
Eugène Hansen

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

 _ Maatwerk
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Stimulerend beoordelen, het gesprek

Beoordelen, ‘heel gewoon’ de kroon op de gesprekkencyclus.

Het beoordelingssysteem is prima in orde op uw school en niets staat u in de weg om een beoordelings-
gesprek te hebben met uw medewerkers. Maar toch komt het er niet van. De afspraak ligt er, maar 
kennelijk is er toch nog een struikelblok om het als vanzelfsprekendheid te zien als afronding van de 
gesprekkencyclus.
Waar ligt die blokkade? Als eindverantwoordelijke heeft u vragen die u graag opgelost wilt zien.
Een goed systeem, een prima voorbereiding verdient een vaardige gesprekspartner. In deze 
maatwerktraining staan de vaardig heden in het gesprek centraal. U krijgt antwoorden op onderstaande 
vragen. Daarnaast is er voldoende ruimte om in te gaan op uw vragen.

Kernvragen:
• Wat is het doel van de gesprekken?
• Wat is het verschil tussen de diverse soorten gesprekken?
• Is het mogelijk en raadzaam om gesprekken te combineren?
• Hoe maak ik goede (SMART) afspraken en hoe volg ik deze?
• Wat is het verschil tussen vastleggen en interpreteren?
• Hoe bereid ik me voor?
• Hoe breng ik structuur aan in het beoordelingsgesprek, hoe leid ik het gesprek?
• Hoe beoordeel ik objectief of in ieder geval zo objectief mogelijk?
• Hoe voer ik een (lastig) beoordelingsgesprek?
• Hoe krijg ik boven tafel wat mijn medewerker echt wil?

We richten ons op:
• het vergroten van de vaardigheid in het hanteren van gespreksvaardigheden als STAR- methodiek, 
actief luisteren en het geven van gevoelsreflecties als middel om openheid te stimuleren;
• de vaardigheid in het achterhalen van de drives van medewerkers;
• het geven en ontvangen van feedback;
• het effectief leren afronden van een beoordelingsgesprek.
• Kennis opdoen over dossiervorming

Een maatwerktraining die specifiek ontwikkeld is voor uw school biedt de volgende voordelen:
• specifieke aandacht voor de manier waarop u wilt beoordelen in uw school. Dit kunnen we eerst nog 
verder aanscherpen;
• we oefenen met de praktijksituaties van uw school;
• collega’s kunnen van elkaar leren en ook na de training elkaar onder andere feedback geven.

Deze (incompany) training kunnen we geven in de vorm van een studiedag of bijvoorbeeld een 
tweedaagse training, waarin we – met behulp van een professioneel acteur – oefenen in het houden 
van beoordelingsgesprekken. Na een gezamenlijke analyse van de stand van zaken binnen uw school/
scholen, kiest u de meest geschikte vorm.

Doelgroep
Directeur/schoolleider, 
bovenschools manager/
eindverantwoordelijke/
bestuurder, Middenkader: 
bouwcoördinatoren, adjunct-
directeuren, startende 
schoolleider/directeur.
Iedereen binnen een 
organisatie die daadwerkelijk 
beoordelingsgesprekken voert.

Trainer/adviseur
Tom Roetert

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

Zie hetzelfde aanbod ook op 
pagina 54 (open inschrijving 
trainingen en opleidingen).
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Van IPB naar Personeelszaken

“We hebben alle beleidsstukken en protocollen klaar, iedereen weet ervan, toch gaat onze 
gesprekkencyclus niet draaien. Dit is lastig met de functiemix toekenning.”
“Onze directeuren zijn volgens mij onzeker over het voeren van beoordelingsgesprekken.”
“Dossiervorming van ons personeel vindt niet plaats. Als er iets gebeurt, sta ik als bovenschools 
manager met lege handen.”
“Hoe belangrijk zijn die SBLcompetenties nu eigenlijk en wat moet ik ermee?”

Herkent u deze uitspraken?
Het belang van een goed personeelsbeleid staat voor iedereen als een paal boven water. Toch staan 
zowel directeuren als bovenschools managers vaak voor de haast onmogelijke opdracht om iedereen 
zover te krijgen er hun kostbare tijd aan te besteden. Maar personeelsbeleid is niet iets dat ‘erbij 
komt’. Het is één van de hoofdtaken van een directeur. De SBL-competenties komen overeen met 
een landelijk vastgesteld competentieniveau waaraan bevoegde leerkrachten moeten voldoen. Voor 
zowel de werkgever als de werknemer moet er een individueel dossier opgebouwd worden. Voor de 
werkgever is dit onmisbaar voor goed personeelsbeleid. En voor de werknemer moet dit leiden tot een 
bekwaamheidsdossier.
Deze maatwerktraining biedt u de mogelijkheid om samen met uw collega-directeuren eens te kijken 
naar de stand van zaken van het personeelsbeleid binnen uw organisatie. Is het voor verbetering 
vatbaar? Meestal wel, dus gaat u tijdens dit traject meteen aan de slag met het opzetten van een 
goed personeelsbeleid. Dat wil zeggen: het beleid is helder, de benodigde protocollen zijn aanwezig 
en iedereen is overtuigd van de noodzaak. Vervolgens zorgt u ervoor dat het een integraal onderdeel 
van uw werk wordt. De/uw directeuren zien het niet meer als ‘project’, en als extra tijdsinvestering, 
maar hebben van de gesprekkencyclus, de competenties en de dossiervorming een onderdeel van hun 
dagelijkse werk gemaakt.
De inhoud van deze maatwerktraining is helemaal afhankelijk van de fase waarin uw school zich bevindt 
op het gebied van IPB. Van de startfase waarin u nog overtuigd moet worden van het nut en noodzaak 
van een goed IPB-beleid tot het moment waarop u keuzes moet maken en het beleid moet opstellen. 
Van het beheersen van de (gespreks)technieken tot ondersteuning bij de uitvoering.

In deze op maat training besteden we aandacht aan:
•  gesprekkencyclus (pop-, functionerings- en beoordelingsgesprekken);
•  gesprekstechnieken;
•  personeelsbeleidsplan;
•  de functiemix;
•  SBL- en/of NSA-competenties;
•  dossiervorming en personeelsadministratie.

Deze (incompany) training kunnen we aanbieden in de vorm van een studiedag of een tweedaagse 
training, waarin we beoordelings- en functioneringsgesprekken kunnen trainen met behulp van een 
professioneel acteur. Na een gezamenlijke analyse van de stand van zaken binnen uw school/scholen, 
kiezen we de meest geschikte vorm. De training geven we meestal in een conferentiecentrum naar 
keuze. Uw wensen staan centraal: de inhoud stellen we per training samen en kan zelfs per schoolteam 
of directeur verschillen.

Individuele begeleiding van directeuren tijdens of na de training behoort tot de mogelijkheden. 
Onze adviseurs en gecertificeerde coaches ondersteunen de directeuren op het gebied waarop zij 
ondersteuning nodig hebben.

Doelgroep
Bovenschools managers, 
directeuren en 
locatiemanagers.

Trainers/adviseurs
Tom Roetert
Bob Ravelli

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

 _ Maatwerk
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Van Teambuilding naar Teamwork

“Ik zou wel willen, maar de anderen werken niet mee!”
“Waarom moeten we dat veranderen? Het gaat toch al jaren goed zo.”
“Iedere vergadering bij ons kost zoveel energie, die kunnen we beter in ons werk steken.”
“We leren onze kinderen om zelfstandig samen te werken, maar in dit schoolteam kunnen we er zelf 
maar weinig van.”

Herkent u deze uitspraken?
Op de één of andere manier lukt het niet het team in beweging te krijgen. U wordt er als teamlid en 
leidinggevende soms moedeloos van. Individuele initiatieven zijn er wel, maar ze verzanden in een 
interne stroperigheid die elke vernieuwing lijkt tegen te houden. Soms zijn er zelfs verschillende 
groepen en bedrijfsculturen binnen één team. Oude tegenover nieuwe culturen, oudere collega’s 
tegenover jongere collega’s of er speelt al jaren iets dat iedereen weet, maar niemand durft te zeggen. 
Wat is er nog mogelijk om de groep als geheel in beweging te krijgen in hun denken en hun handelen?

De maatwerktraining ‘Van Teambuilding naar Teamwork’ geeft u de mogelijkheid om samen met uw 
team aandacht aan dit soort zaken te besteden. Aandacht én tijd, die u er veelal in de waan van de dag 
niet aan kunt geven. Een prettig samenwerkend team heeft een positief effect op het schoolklimaat en 
de professionele cultuur binnen de school. In overleg met u, stellen we graag een trainingsprogramma 
op maat samen voor uw schoolteam(s).

Het doel van dit aanbod is uw (en uw collega’s) inzicht te vergroten in wat samenwerking vereist van een 
team. Om samen te kunnen werken, moet je eerst samen willen werken. Samenwerken begint bij het 
individu. Het beeld dat u van uzelf hebt, bepaalt de interactie met uw collega. Een betere samenwerking 
begint bij uzelf en eindigt bij de ander. Dat is alleen goed mogelijk met zelfbewuste en competente 
medewerkers die eerst naar zichzelf en dan pas naar een ander kijken.

In deze (tweedaagse) maatwerktraining besteden we onder andere aandacht aan:
• communicatie binnen de school;
• samenwerken met collega’s;
• professioneel gedrag;
• kernkwaliteiten van uzelf en de ander;
• competenties van leerkrachten en het team;
• kritiek geven en kritiek ontvangen.

Daarnaast staan ook andere (bijvoorbeeld outdoor) teamactiviteiten op het programma.

Deze (incompany) training past prima in een tweedaagse en kan plaatsvinden in een conferentiecentrum 
naar keuze. We raden een training aan van minimaal vier dagdelen, met een overnachting. Uw wensen 
staan centraal. De inhoud kan per training en zelfs per schoolteam verschillen.

Doelgroep
Directeuren, leidinggevenden 
en hun schoolteam.

Trainers/adviseurs
Tom Roetert
Bob Ravelli

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

to m  r o e t e r t :  “ w e e s  n i e t  b a n g  d e 
p r o f e s s i o n a l s  u i t  t e  d a g e n ,  z e l f s 
n i e t  o p  h u n  e i g e n  t e r r e i n ”
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Loopbaanbezinning, een gevoelige training
Tweedaagse

“Ik ben nu al ruim twintig jaar leerkracht en vind kinderen nog steeds leuk, maar soms denk ik:
houd ik het nog wel vol tot mijn pensioen? Jonge collega’s begrijp ik ook steeds minder en zij mij. 
Dat merk ik.”

“Het lesgeven vind ik heerlijk, maar al die zaken eromheen groeien me boven het hoofd.”

“Ik ben nu in de vijftig en ga echt merken dat ik ouder word, alle kinderen vind ik druk en veranderingen 
bedreigend.”

“Ik ben pas 37 jaar oud en als ik denk dat ik nog dertig jaar moet lesgeven, slaat de schrik
me om het hart. Misschien wil ik het onderwijs wel uit!”

Herkent u deze gevoelens of uitspraken?
Misschien denkt u het zelf wel eens of hoort u het uw collega’s een enkele keer zeggen. Het zijn de 
gedachten en gevoelens die iedereen soms heeft. Zorgelijk wordt het, zodra bij iemand deze gevoelens 
en gedachten regelmatig terugkomen. Sommige mensen staan ermee op en gaan ermee naar bed. Dan 
is het misschien tijd om eens stil te staan bij uw werk en uw plezier in het werk.

Naast enkele praktische opdrachten over uw werk en hoe u daarin staat, krijgt u in deze (incompany) 
maatwerktraining tevens kennis over de levensfase waarin u verkeert en tijd om u daarop te bezinnen. 
Aan de hand van het beroemde boek De levensloop van de mens van prof. dr. Lievegoed en de laatste 
theorieën krijgt u inzicht in uw eigen levensloop.
In twee dagen gaat u samen met uw medecursisten in verschillende werkvormen onderzoeken hoe u 
in het leven en in het werk staat. Wat zijn uw talenten en motieven? U maakt (samen) een Persoonlijk 
Ontwikkel Plan (POP).Op dag één krijgt u een leuke en persoonlijke ‘huiswerkopdracht’ mee voor dag 
twee.

U kunt uzelf als directeur aanmelden, maar 
natuurlijk ook uw collega’s, uw schoolteam en 
een groep leerkrachten, waarvan u denkt dat die 
het nodig heeft. In het kader van IPB en POP-
gesprekken of leeftijdsbewust personeelsbeleid 
kan deze training medewerkers weer inspiratie en 
plezier in het werk geven.

Doelgroep
Directeuren, leerkrachten en 
andere teamleden. Schoolteam 
als incompany training.

Trainers/adviseurs
Tom Roetert
Bob Ravelli

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

 _ Maatwerk
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Mediation: haal kracht uit een conflict!

Ook wel eens last van een geschil of conflict? Of een sluimerend conflict waar u de vinger niet achter 
krijgt?

Zo’n conflict binnen de organisatie tussen of met uw medewerkers kan behoorlijk krachtig zijn in de 
negatieve dynamiek en belemmerend werken op de ontwikkeling van uw organisatie. Het kan uitvlekken 
over diverse onderdelen van uw organisatie, zodat anderen er last van krijgen en het conflict kan er 
uiteindelijk voor zorgen dat de uitvoering van de organisatiedoelstelling (de missie) onder forse druk 
komt te staan.
De realiteit geeft ook te zien dat zowel medewerkers als de organisatie er krachtiger uitkomen na een 
mediation vanwege het zelfoplossend vermogen van de medewerkers binnen een conflict. Dat is pas 
krachtig.

Daar gaat het om binnen mediation: het samen komen tot een oplossing van een conflict onder 
vakbekwame en ervaren bege leiding van de mediator. Elk conflict kent zijn oplossing met een aanvaard-
bare toekomst voor de partijen, want mediation is gericht op de toekomst en wat wel gaat werken.

De mediator faciliteert het gesprek (het gesprek kent een methodische vormgeving) en zorgt ervoor dat 
beide partijen een zelf gewenste en haalbare oplossing bedenken om de professionele toekomst verder 
vorm te geven met behoud van respect en van de relatie.

De twee belangrijkste uitgangspunten zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan worden 
gedwongen om deel te nemen en de deelnemers verbinden zich aan geheimhouding binnen dit proces.

Lees verder op de volgende pagina > 

Doelgroep
Alle echelons waar een conflict 
heerst of sluimert.

Trainer/adviseur
Ruud de Sain

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.
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Hoe werkt de mediation?
In het begin van het proces sluiten partijen en mediator een mediation-overeenkomst waarin onder 
andere wordt vastgelegd dat het geschil of conflict via mediation wordt opgelost, althans dat wordt 
geprobeerd. De wil van de partijen er samen uit te komen is leidraad van handelen. De structuur en de 
cultuur van de gesprekkencyclus wordt besproken.

De mediator is de procesbegeleider die de communicatie op gang brengt, houdt en stimuleert tot open 
communicatie en overleg. Hij scheidt emoties en zaken, vertaalt standpunten naar gemeenschappelijke 
belangen en de toekomst. Partijen bepalen zelf hun oplossing, zodat per definitie een win-win situatie 
ontstaat, die we vastleggen in een eindovereenkomst.

Resultaat?
Onze ervaring laat zien dat er binnen het onderwijs een zeer hoog slagingspercentage aan de orde is 
binnen een range van vier tot zes gesprekken binnen één-op-één situaties.

Aanleidingen
We kennen uit de praktijk vele redenen om mediation aan te vragen, onder andere:
• samenwerkingsproblemen tussen duo-banisten binnen het po en docententeams van het vo;
• problemen tussen directies en bovenschoolse directeuren en besturen;
• samenwerkingsproblemen binnen po-directies op horizontaal en verticaal niveau;
• samenwerkings- en afstemmingsproblemen binnen directies van vo- en hbo-scholen;
• vertrouwensbreuken binnen alle geledingen van de organisatie;
• samenwerkingsproblemen binnen de MR-en enerzijds en directies anderzijds;
• geschillen tussen ouders/klanten en de onderwijsorganisatie op individueel of systeemniveau.

Preventief
Het is handig en relevant niet te wachten tot een probleem tot een volledige samenwerkingsstop leidt 
of tot verzuim- en ziekteprocessen. Denk ook aan mediation binnen de preventieve sfeer: als er iets 
sluimert of dreigt te gebeuren op allerhande vlak.

NMI-registratie
De mediator is geregistreerd bij de NMI, het Nederlands Mediation Instituut, dat toeziet op de constante 
professionalisering van de mediators. AVS-mediators zijn verplicht de spelregels te volgen van het NMI 
en zich jaarlijks op professioneel niveau te scholen: kwaliteit is dus gewaarborgd!

Neem contact met ons op en leg de vraag aan ons voor waarmee u worstelt. We bekijken dan samen of 
uw casuïstiek zich leent voor mediation of dat een andere wijze van bemiddeling is aan te raden.

 _ Maatwerk
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Omgaan met agressie

“Morgen komt de vader van Dimitri en die doet altijd zo boos. Ik ben er bang voor.”
“Sinds onze directeur vorig jaar werd aangevallen, durf ik niet meer alleen in het gebouw te werken.”
“Sinds dat incident werk ik helemaal niet lekker meer.”
“Ik vind speciaal onderwijs hartstikke leuk, maar ik voel me soms bedreigd door onze leerlingen.”
“Vanavond hebben we ouderavond en dan voel ik me zo onveilig bij ons op school.”

Herkent u deze uitspraken?
Agressie binnen de schoolmuren. Boze ouders, agressieve leerlingen, een onveilige omgeving. Het 
komtsteeds vaker voor en het taboe erop wordt gelukkig steeds minder. Maar dat wil niet zeggen dat 
heteenvoudig is om er binnen uw school en uw team een goede weg in te vinden. Toegeven dat je bang 
bent, is niet gemakkelijk. En een oplossing ervoor vinden, nog minder. Een team waarbinnen deze 
uitspraken voorkomen, is in feite een beschadigd team. De gevoelens van onveiligheid moeten worden 
weggenomen. Uw medewerkers hebben daar recht op.

De maatwerktraining ‘Omgaan met agressie’ biedt u de mogelijkheid om samen met uw team aandacht 
en tijd aan dit soort zaken te besteden. Een veilige werkplek en een open team geven de collega’s de 
kans om zich professioneel te ontwikkelen. Zij hoeven zich niet meer bezig te houden met negatieve 
emoties als angst en een gevoel van onveiligheid. Dergelijke emoties staan de ontwikkeling van uw 
team in de weg en kunnen zaken oproepen als een hoog ziekteverzuim, een groot personeelsverloop, 
teruglopende leerlingenaantallen en verdeeldheid binnen het team.

Ook wanneer uw school geen negatieve gevolgen heeft ondervonden van toegenomen agressie, is deze
maatwerktraining geschikt om uw team weerbaarder te maken. Voorkomen is beter dan genezen.

In deze (incompany) tweedaagse besteden we aandacht aan:
• communicatie binnen en buiten de school;
• soorten van agressie (instrumentele en frustratieagressie);
• agressie als zinvolle emotie;
• hoe te handelen na incidenten;
• directe slachtofferhulp;
• indirecte slachtofferhulp;
• begeleiding van het schoolteam;
• agressieprotocollen en anti-agressiebeleid;
• er alleen voor staan of een team vormen.
Gedurende deze intensieve training maken we gebruik van een professioneel acteur en een
agressiespecialist, die het team trainen in de omgang met agressie.

Deze tweedaagse (incompany)training kunnen we meestal in een conferentiecentrum naar keuze 
aanbieden en bestaat uit minimaal vier dagdelen met een overnachting. De inhoud van de training kan 
per schoolteam verschillen.
Individuele begeleiding van uw medewerker(s) tijdens of na de training is mogelijk. Gecertificeerde 
coaches kunnen uw personeelslid/collega, die slachtoffer is geworden van geweld, begeleiden in het 
verwerken ervan.

Doelgroep
Directeuren en hun 
schoolteam.

Trainers/adviseurs
Tom Roetert
Bob Ravelli

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.
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Ondersteuning bij fusietrajecten

Uw organisatie moet een structurele samenwerking aangaan met een andere organisatie.
Wellicht ligt er de noodzaak tot een fusie. Herkent u de volgende vraagstukken?

Hoe biedt u een traject aan, waarin uw wensen centraal staan en u zorgvuldig naar de kracht en 
mogelijkheden van uw organisatie kan kijken?
Hoe krijgt u een transparant proces, waarin met afgebakende stappen het einddoel wordt bereikt?
Hoe kunt u de kracht van beide organisaties waarborgen binnen de kracht van het geheel?
Hoe werkt u naar een basis van gelijkwaardigheid, met een gegarandeerde kwaliteit van het proces?
Hoe kunt u de menselijke maat in een veranderingsproces respecteren en toch het beoogde 
eindresultaat waarborgen?
Hoe houdt u zicht op de randvoorwaarden en samenhangende patronen?
Hoe kunt u de risico’s op een gedegen manier in beeld brengen en wegnemen?
Hoe houdt u een focus op dynamiek, synchronisatie van deelprocessen?
Welke mogelijkheden en middelen zijn er om inzicht bij betrokkenen te creëren met het daarbij 
behorende draagvlak en commitment?

Deze vraagstukken zijn verwerkt in het dit maatwerkaanbod.
We streven naar een onafhankelijk, gedegen en doelgerichte proces  begeleiding op een fusie- of 
samenwerkingstraject. Uw wensen staan centraal in dit traject, waarin we zorgvuldig naar de kracht en 
mogelijkheden van uw organisatie kijken. Via een transparant gericht proces met SMART afgebakende 
stappen bewerkstelligen we het einddoel.

Mogelijke opbouw en inhoud van het traject:

Fase 1: verkenningsfase – de relatie tussen de samenwerking en de strategie
• vanuit het perspectief van beide partners
• vanuit het perspectief van de totale organisatie (financiën en inhoud)
• de waarde van de samenwerking

Fase 2: doelstellingfase – van meerwaarde naar concrete doelen
• meerwaarde van beide scholen
• meerwaarde van de krachtenbundeling: hoofdlijnen en piketpalen

Fase 3: vitale keuzes op vorm en inhoud

Fase 4: uitwerkingsfase – ontwerp en werkbaarheid
• omgaan met verschillen
• krachtenveldanalyse
• communicatieplan

Fase 5: integratiefase (inbedding)
• veranderen op menselijke maat
• veranderen binnen de doelstellingen van het proces
• veranderen binnen de doelstellingen van de organisatie

Doelgroep
Schoolleiders, bovenschools 
managers en bestuurders.

Trainer/adviseur
Carine Hulscher-Slot

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.
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Kracht van de onafhankelijke procesbegeleiding van de AVS:

Filosofie op procesmanagement
• de kracht van beide organisaties/het geheel;
• op basis van gelijkwaardigheid;
• de kwaliteit van het proces;
• de menselijke maat;
• combinatie van vernieuwing en integratie;
• randvoorwaarden en samenhangende patronen;
• risico’s in beeld brengen en wegnemen;
• focus op dynamiek; synchronisatie van deelprocessen;
• inzicht, draagvlak en commitment creëren.

Praktisch projectmanagement
• werkgroepen;
• breed draagvlak creëren via stuurgroepen binnen beide 
organisaties en andere belanghebbenden;
• inzet van specialisaties;
• verantwoording over totaalproces;
•  controlerende, coördinerende, ondersteunende, 

sturende en motiverende taak;
• projectplanning;
• planning op vier niveaus:
 – activiteitenplanning
 – middelenplanning; capaciteiten en resourceplanning
 – mijlpalenplanning; resultaatplanning
 – financiële planning / begroting;
•  risico’s in beeld brengen > beoordelen op kansen 

en bedreigingen > maatregelen plannen > 
communiceren > uitvoeren > bewaken: een cyclisch 
proces.
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De cao-po: welke regels gelden?

Decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden, de invoering van de maatregelen uit het Convenant 
Leerkracht, zoals de functiemix en vergroting van de beleidsvrijheid voor bestuur en management zijn 
van grote invloed op de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel. Dit alles 
heeft zijn vertaling in de caopo gekregen.

Tijdens de op maat studiedag over de cao-po komen de algemene juridische basisbegrippen en 
werkwijzen en de positie van de bovenschools directeur als (uitvoerend) werkgever aan bod. Wat heeft 
dit alles voor invloed op uw eigen organisatie en op de inzet van de medewerkers? Het gaat daarbij ook 
om de hoofdlijnen van het Nederlands rechtssysteem, jurisprudentie en de interpretatie daarvan, het 
wetgevingstraject, de plaats van het recht binnen het rechtssysteem, het onderscheid tussen openbaar 
en bijzonder onderwijs, het vormgeven van actief werkgeverschap, et cetera. En uiteraard staat daarbij 
centraal wat dit nu allemaal betekent voor uw dagelijkse schoolpraktijk.
Aan het einde van de dag hebt u zicht op de betekenis en achtergronden van de meeste artikelen uit de 
cao-po en op de relatie die de cao-po heeft met andere (onderwijs)wet- en regelgeving. Ook de relatie 
met de uitwerking van afspraken uit het convenant Leerkracht komt aan bod.

U kunt denken aan de volgende werkvormen:
college, afgewisseld met dialoog, discussie, vragen en praktijkopdrachten.

Doelgroep
Schoolleiders, boven schools 
managers, personeels-
functionarissen, leden van 
de (gemeen schappelijke)
mede zeggen schapsraad en 
bestuurders.

Trainer/adviseur
Carine Hulscher-Slot

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

 _ Maatwerk
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Aannamebeleid, toelating 
en verwijdering leerlingen

“De school is vol, mogen we nu weigeren?”
“Kunnen we zomaar met wachtlijsten werken?”
“Wij zijn een openbare school, moeten we nu iedereen toelaten?”
“Moeten deze leerlingen met deze onderwijsbehoefte eigenlijk naar een andere school?”

Deze en andere vragen houden u bezig bij toelating en verwijdering van leerlingen.
Hoe een school moet handelen bij toelating en verwijdering, staat beschreven in het aannamebeleid. 
Bij het opstellen hiervan op bestuurs- en/of schoolniveau let u zorgvuldig op de formele, vaak 
wettelijke, voorschriften die het bevoegd gezag in acht moet nemen. In het kader van Passend onderwijs 
is het van belang om eenduidige afspraken te maken over het aannemen van leerlingen, die van de ene 
naar de andere basisschool verhuizen of tijdelijk op een andere basisschool geplaatst worden (time-
outplaatsing).

In een intakegesprek bespreekt de adviseur met de opdrachtgever welke specifieke elementen er in 
het aannamebeleid komen en waar u accenten wilt leggen. In het overleg bespreken we hoe u het 
aannamebeleid opstelt en hoe u dit implementeert binnen uw organisatie.

Doelgroep
Schoolleiders, bovenschools 
managers en bestuur.

Trainer/adviseur
Gerard van Uunen

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

nieuw
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Schoolplan 2012

Hoe legt u de link leggen tussen zorg, onderwijs en aannamebeleid?
Wilt u ondersteuning bij uw visieontwikkeling?

Bij het opstellen van een actueel schoolplan dat aansluit bij de visie van uw school kunt u weleens 
wat hulp gebruiken. Samen met een AVS-adviseur stelt u de zorgparagraaf op en het aanname- en 
verwijzigingsbeleid voor uw school en het bestuur.

Tijdens een (incompany)studiedag werkt u aan de hand van concrete vragen en situaties aan de tekst 
voor uw schoolplan. Hoe zet u bijvoorbeeld uw plannen voor Passend onderwijs om in de zorgparagraaf? 
Wat is de rol van ouders, leerlingen en samenwerkingspartners?
Hoe dient u het aanname- verwijzingsbeleid op te nemen in het schoolplan?
Wat is de plek van de overgang van po naar vo?

U krijgt een antwoord op deze en andere vragen.

Doelgroep
Schoolleiders, bovenschools 
managers en bestuurders.

Trainers/adviseurs
Eelco Dam en 
Gerard van Uunen

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

 _ Maatwerk
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Van (CITO-)toetsscores 
naar concrete verbeterpunten

Meten is weten

(Groepen) leerlingen scoren zwakker dan verwacht… hoe meet je op welke onderdelen dat geldt?
En hoe weet je waar het onderwijs verbetering nodig heeft?

Als AVS kunnen we u helpen bij het doorlichten van toetsresultaten van alle leerlingen en groepen 
binnen uw school. Hierbij maken we gebruik van zowel de scores uit het leerlingvolgsysteem vanaf 
groep 1 als de opbrengsten van de CITO Entreetoets en CITO Eindtoets.

Deze analyse levert concrete aandachts- en verbeterpunten op waaraan de school of het team de 
komende periode kan gaan werken.

Deze (incompany)training kunnen we geven in de vorm van een studiedag, waarbij we gebruikmaken 
van de opbrengsten van uw school. Een andere vorm is natuurlijk ook mogelijk.

Doelgroep
Directeuren en adjunct-
directeuren.

Trainer/adviseur
Gerard van Uunen

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

nieuw
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Richting geven aan kwaliteitszorg

Bent u goed in het meten van resultaten?
Weet u hoe u een implementeringstraject van verbeteringen kunt opzetten op basis van 
de resultaatsgebieden die de inspectie hanteert?
Is borging van de kwaliteitszorg een vanzelfsprekendheid voor u?

Antwoord u een of meerdere keren met ‘nee’, dan is dit maatwerktraject wellicht iets voor u.

De inspectie maakt jaarlijks per school een risicoanalyse, die zij onder andere baseert op de onderwijs-
opbrengsten. Het bevoegd gezag is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De 
ontwikkeling van de kwaliteitszorg in het primair onderwijs is daarom een belangrijk aandachtspunt 
in de komende jaren. Door de juiste informatie te leren verzamelen en te analyseren, komen besturen, 
schoolleiders en leerkrachten tot concrete voorstellen voor verbetering. De AVS kan u adviseren 
bij het analyseren van gegevens, het opzetten van de kwaliteitscyclus en bij het inzetten van 
kwaliteitsinstrumenten.

Tijdens deze (eendaagse) maatwerktraining gaan we aan de slag met de opbrengsten van 
uw organisatie. Na een analyse van de stand van zaken binnen uw organisatie stellen we een 
verbetertraject op, waarmee we direct kunnen werken.

Doelgroep
Besturen, directies, 
middenmanagers, 
zorgcoördinatoren.

Trainer/adviseur
Gerard van Uunen

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

 _ Maatwerk

nieuw

88 professionaliseringsgids 2011/2012



School for Leadership _ Maatwerk

Ouders, Passend onderwijs en medezeggenschap

Weten de ouders van uw (basis)school en/of oudergeleding van een (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad de mogelijkheden en kansen die Passend onderwijs biedt? Weten zij welke 
verantwoordelijkheden zij hierin hebben?

In deze workshop op maat gaan we in op de rol die ouders krijgen, zowel formeel (medezeggenschap, 
passend onderwijsarrangement), als informeel. Hoe verloopt de communicatie het beste, wat 
is de verantwoordelijkheid van de school, het bestuur, het samenwerkingsverband en wat is de 
verantwoordelijkheid van de ouders?

Op een informatieve, interactieve wijze maken ouders kennis met de doelen van Passend onderwijs. 
Met name de scholen die het traject Kind op de Gang!® of Leerling bij de Les!® (zie pagina 92 en 93) 
hebben gevolgd, vinden hierin een aansluiting in het bouwen van een schoolzorgprofiel.

Doelgroep
Ouders in het Primair 
Onderwijs, oudergeledingen 
(gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraden.

Trainer/adviseur
Hans van den Berg

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

nieuw
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Een zorgstructuur op school

Nu met Passend onderwijs krijgt de (kwaliteits)zorg een belangrijke positie binnen onze school. 
Maar … wat is de ideale zorgstructuur binnen onze school en hoe gaan we dit vormgeven?

Om te komen tot een juiste afstemming tussen leerling, leerkracht en ouders is een duidelijke zorg-
structuur onmisbaar. Een zorgstructuur, waarbinnen de rol van de individuele groepsleerkracht, de 
remedial teacher (rt-er), de intern begeleider (ib-er), de directie en niet in de laatste plaats die van de 
ouders omschreven staat. Een zorgstructuur is nodig om de zorg zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Tijdens bijvoorbeeld een studiedag kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:
•  Overlegvormen binnen de school;
•  Taken van de groepsleerkracht;
•  Taken van de intern begeleiders;
•  Taken van de (motorisch) remedial teacher en logopediste;
•  Taken van de directeur;
•  Rol van de ouders;
•  Het individueel handelingsplan;
•  Dossiervorming.

Doelgroep
Directeuren en intern 
begeleiders.

Trainer/adviseur
Gerard van Uunen

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

 _ Maatwerk

nieuw
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Passend onderwijs

_  Praktijksimulaties Kind op de Gang!®  
en Leerling bij de Les!®

91



Kind op de Gang!®

Past Passend onderwijs bij u? De leerkracht in beeld 
bij de formulering van het schoolzorgprofiel.

De praktijksimulatie ‘Kind op de Gang!®’ helpt u uw eigen koers te bepalen en biedt:
•  Betrokkenheid en draagvlak vanuit de teams (bottum-up proces);
•  Inzicht in competenties en gewenste competenties bij individu en team;
•  Een overzichtelijk beeld per bestuur of samenwerkingsverband ten aanzien van de mogelijkheden en 

onmogelijkheden per school;
•  De mogelijkheid om per school, bestuur of samenwerkingsverband strategische keuzes te maken;
•  Visie en beleid ten aanzien van Passend onderwijs om een forse concretiseringsslag te realiseren.

De praktijksimulatie levert resultaten op meerdere niveaus op:

Resultaat op schoolniveau:
•  Creëren van draagvlak voor Passend onderwijs en integratie;
•  In beeld hebben van randvoorwaarden en mogelijkheden (waaronder competenties en gewenste 

competenties);
•  Vaststellen van een plan van aanpak voor verdere ontwikkeling van het zorgprofiel;
•  Profileren van passend onderwijsaanbod en verantwoording.

Resultaat op bestuursniveau/SWV:
•  Bestuursinformatie over de volgende items:
 –  Totaalbeeld van mogelijkheden scholen;
 –  Deze resultaten op schoolniveau zijn input voor bestuurlijke/bestuursoverstijgende conclusies;
 –  Vormgeving van leerlingenzorg op individueel-, school-, bovenschools- en bestuursoverstijgend/

regionaal niveau;
 –  Input voor koersbepaling en meerjarenbeleid van schoolbestuur op financiën, gebouw, personeel 

(scholing) en middelen.
•  Signalering en toenadering strategische partners
•  Uitbouw en behoud van (zorg)netwerk
•  Het gericht inzetten van scholing en expertise

 Voor meer informatie: kindopdegang@avs.nl of www.kindopdegang.nl

Doelgroep
PO- scholen, -schoolbesturen 
en -samenwerkingsverbanden.

Trainer/adviseur
Diverse trainers. Voor 
informatie: Heike Sieber, 
h.sieber@avs.nl

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

_ Passend onderwijs _ Maatwerk

Kind op de Gang! ®

h e i k e  s i e b e r :  “ w a a r  v e r a n d e  r i n g e n 
p l a at s v i n d e n  o n t s ta at  w r i j v i n g ,  w a a r 
w r i j v i n g  p l a at s v i n d t  o n t s ta at  w a r m t e … 
e n  s o m s  o o k  g l a n s ”
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Leerling bij de Les!®

Passend onderwijs – van docent naar regio

De praktijksimulatie ‘Leerling bij de Les!®’ helpt u uw eigen koers te bepalen en biedt:
•  Betrokkenheid en draagvlak vanuit docententeams (bottum-up proces);
•  Inzicht in competenties en gewenste competenties bij individu/team/schoolstroom/afdeling;
•  Een overzichtelijk beeld met betrekking tot leerlingenzorg ten aanzien van de mogelijkheden en 

onmogelijkheden per scholengemeenschap;
•  De mogelijkheid om per schoolsstroom/afdeling/scholengemeenschap of samenwerkingsverband 

strategische keuzes te maken;
•  Visie en beleid ten aanzien van Passend onderwijs om een forse concretiseringsslag te realiseren;
•  Verbinding van en bezinning op vakinhoudelijke en pedagogische elementen.

De praktijksimulatie levert resultaten op meerdere niveaus op:

Resultaat op onderdeelniveau: stroom/afdeling et cetera:
•  Creëren van draagvlak voor Passend onderwijs en integratie;
•  In beeld hebben van randvoorwaarden en mogelijkheden (waaronder competenties en gewenste 

competenties);
•  Vaststellen van een Plan van aanpak voor verdere ontwikkeling van het zorgprofiel;
•  Profileren van passend onderwijsaanbod en verantwoording. 

Lees verder op de volgende pagina > 

Doelgroep
VO-scholen, -school-
gemeenschappen en 
-samen werkingsverbanden.

Trainer/adviseur
Voor informatie Heike 
Sieber en Michiel Wigman, 
h.sieber@avs.nl en 
m.wigman@avs.nl

Kosten
Op basis van een persoonlijk 
gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

Leerling bij de Les!®
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Resultaat op niveau van scholengemeenschap en/of SWV-niveau:
Informatie over de volgende items:
 –  Totaalbeeld van mogelijkheden: stromen/afdelingen/ scholengemeenschappen;
 –   Deze resultaten op het niveau van de scholengemeenschap zijn input voor bestuurlijke/

bestuursoverstijgende conclusies;
 –   Vormgeving van leerlingenzorg op niveaus van stroom/afdeling/scholengemeenschap- en 

bestuursoverstijgend/regionaal niveau;
 –  Input voor koersbepaling en meerjarenbeleid van scholengemeenschap op financiën, gebouw, 

personeel (scholing) en middelen.
•  Signalering en toenadering strategische partners
•  Uitbouwen en behouden van (zorg)netwerk
•  Gericht inzetten van scholing en expertise

Voor meer informatie: leerlingbijdeles@avs.nl of www.leerlingbijdeles.nl

_ Passend onderwijs _ Maatwerk

94 professionaliseringsgids 2011/2012



_ Voor u geselecteerd

95



Boardroom PO
Zes eendaagsen

Doelgroep
Bovenschools manager, eindverantwoordelijke en bestuurder.
Toelichting: Deze Boardroom is bestemd voor bestuurders in het primair onderwijs (of algemene, 
centrale directies).

Inhoud
Maatschappelijk ondernemerschap in het onderwijs vormgeven, een nieuw netwerk van bestuurders 
voor onderwijsinstellingen in het po creëren, de verkregen inzichten omzetten in concrete activiteiten in 
de scholen én het maatschappelijke en politieke debat over het onderwijs direct beïnvloeden. Dat is in 
het kort de ambitieuze agenda van de Boardroom voor bestuurders in het primair onderwijs.

Er is momenteel sprake van low trust in het onderwijs. De druk op het po om de onderwijsprestaties van 
leerlingen te verbeteren wordt steeds hoger. Maatschappelijk ondernemerschap is hierop het antwoord. 
Onderwijsorganisaties moeten een adequaat antwoord formuleren op indringende maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het doel is het creëren van toegevoegde publieke waarde door de instelling, onder 
andere in samenwerkingsrelaties met andere partijen. De deuren moeten open naar ouders, instellingen 
voor voorbereidend en afnemend onderwijs, organisaties die zich met leerlingenzorg bezighouden et 
cetera. Bij maatschappelijk ondernemerschap hoort governance en continue innovatie. Wil governance 
en innovatie voor de organisatie en haar medewerkers tot een positief resultaat leiden, dan is 
leiderschap nodig.

In deze leergang komen aan de orde:

Governance
Maatschappelijk ondernemerschap hangt samen met een actief onderzoek van de wensen 
van stakeholders en het antwoord dat uw onderwijsinstelling daarop geeft, houdt horizontale 
verantwoording in en betekent onder andere dat zowel de bestuurder als de leerkracht in dienst staan 
van een bredere maatschappelijke opdracht: bijdragen aan de ontwikkeling van de lerende kinderen en 
daarmee van de samenleving.

Innovatie
Het creëren van bestuurlijke ruimte tot innovatie is een complexe aangelegenheid. Enerzijds moet de 
maatschappelijke druk op de organisatie georganiseerd worden om innovatie bespreekbaar te maken. 
Anderzijds moet het bestuur ook de filter zijn tussen alle mogelijke maatschappelijke belangen en 
datgene wat de organisatie redelijkerwijs kan behappen.

Leiderschap
Ingrijpende verandering komt niet gemakkelijk tot stand. Het morele imperatief om als professional 
verantwoording te willen afleggen, lijkt in onderwijsorganisaties beperkt aanwezig. Hierin spelen de 
bestuurders als leiders van de organisatie een belangrijke rol.

Uitvoering
Pim Pollen e.a. 
(CBE Consultants BV)

Datum
In overleg

Kosten
Op basis van offerte

 _ Voor u geselecteerd
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Bouwen aan een lerende school
Zes eendaagsen

Doelgroep
Directeur/schoolleider, bovenschools manager/eindverantwoordelijke/bestuurder.
Middenkader: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren
Toelichting: (Bovenschoolse) directies en middenkader van scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs. Dus ook locatieleiders, interne begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom.

Inhoud
De vraag is ons inziens niet meer óf de school zich wenst te ontwikkelen als een lerende organisatie, 
maar hóe u dat kan realiseren. Steeds meer scholen, besturen en samenwerkingsverbanden 
ontwikkelen lerende scholen. Leiders en leerkrachten zijn vaak enthousiast na het volgen van 
studiedagen of workshops. Maar dan komt de vraag: hoe doet u dat dan?

Bouwen aan een lerende school is een boeiende, maar geen gemakkelijke opgave. Om de invoering 
ervan tot een succes te maken, heeft u gerichte en concrete handreikingen nodig om in de praktijk van 
de school mee aan de slag te gaan. Deze minileergang voorziet in deze behoefte.

Dag 1: Een gezamenlijke visie ontwikkelen
Hoe ontwikkelen we samen met het team een gezamenlijke visie? Welke mogelijkheden zijn er om 
persoonlijke visies van mensen te verbinden met de collectieve ambitie van uw school?

Dag 2: Ontwikkelen van communicatie en samenwerking
De kwaliteit van de communicatie in een school is zeer belangrijk. Hoe kunt u als leider invloed 
uitoefenen op de manier waarop mensen met elkaar praten en samenwerken?

Dag 3: Omgaan met mentale modellen
Omgaan met mentale modellen vormt vaak één van de grootste belemmeringen bij de ontwikkeling van 
uw school. Welke rol spelen mentale modellen, hoe maakt u ze zichtbaar en hoe leert u samen er beter 
mee om te gaan?

Dag 4: Werkvormen voor teamleren
Hoe schept u als leider de condities waaronder mensen zowel binnen als buiten de school kunnen leren 
van en met elkaar?

Dag 5: Systeemdenken in de klas
Verkennen van de grote mogelijkheden die systeemdenken biedt voor kinderen. Hoe begeleidt u als 
leider een traject waarin u systeemdenken in de klas kunt realiseren?

Dag 6: Systeemdenken in de school
Hoe kunnen we de vele hulpmiddelen van systeemdenken toepassen in uw school? We werken met 
casussen om zo concreet mogelijk te illustreren wat u met de werkvormen kunt doen in uw school. Een 
van de werkvormen is de ijsberg.

Uitvoering
Jan Jutten 
(Natuurlijk Leren B.V.)

Datum
In overleg

Kosten
Op basis van offerte
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Meer handen voor de klas door scherp 
in te kopen

Doelgroep
Bovenschools managers, (financiële) directies, schooldirecteuren en besturen.

Inhoud
Het gemiddelde inkoopvolume van een basisschool bedraagt ongeveer 125.000 euro per jaar. Door 
professioneel in te kopen, zijn besparingen tot 20% goed mogelijk.

De invoering van de lumpsum dwingt scholen goed te letten op inkoopmethoden en 
aanbestedingsregels. Zo is een schoolbestuur bij uitgaven boven het drempelbedrag van 193.000 euro 
verplicht om aan te besteden. Besturen met meerdere basisscholen hebben vrijwel zeker te maken met 
Europese aanbestedingsregels.
Het scherp inkopen van meubilair, digitale schoolborden maar ook diensten als Arbo en schoonmaak 
kunnen veel geld opleveren.
Bij diensten die direct het primaire proces ondersteunen, gaat het om meer dan geld besparen. 
Voorbeelden zijn het inkopen van leermaterialen, de personeel- en salarisadministratie, externe 
begeleiding of Arbodienstverlening. Dan is er vooral behoefte aan een partner die de school kent, 
innovatief is en pro-actief meedenkt.
Een nieuwe start met een zorgvuldig geselecteerde leverancier en heldere contractafspraken over de te 
leveren kwaliteit, komt direct ten goede aan de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.

Wilt u hier meer over weten?
De AVS helpt u om samen met de adviseurs van Ixion Advies een professionele inkoopstrategie te 
ontwikkelen. We ondersteunen u bij al uw (Europese) aanbestedingen. De AVS en Ixion Advies brengen 
uw wensen en behoeftes, de markt van aanbieders en wet- en regelgeving samen in een efficiënt 
aanbestedingstraject. Dankzij onze expertise bespaart u geld en tijd en houdt u meer ruimte over voor 
uw kerntaken. U krijgt hierdoor partners en leveranciers die goed passen bij uw organisatie.

Uitvoering
AVS i.s.m. Ixion Advies

Datum
In overleg

Kosten
Op basis van offerte

 _ Voor u geselecteerd
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Systeemdenken voor leiders en begeleiders
Zes eendaagsen

Doelgroep
Directeur/schoolleider, bovenschools manager/eindverantwoordelijke/bestuurder.
Middenkader: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, startende schoolleider/directeur.
Toelichting: Leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs en pabo-docenten.

Inhoud
Steeds meer scholen, besturen en samenwerkingsverbanden ontdekken de rijke mogelijkheden van 
duurzaam leren en systeemdenken in een lerende school. De schoolleider is een systeemdenker in 
actie: systeemdenken is dan ook één van de kerncompetenties van leiders. Scholen hebben bovendien 
hulp nodig van deskundige begeleiders om systeemdenken te implementeren. En daar zit juist het 
probleem: er zijn nog te weinig leerkrachten en schoolbegeleiders die de kennis en de vaardigheden 
hebben om scholen hierbij te ondersteunen. Hierdoor dreigt een situatie te ontstaan waarin wel sprake 
is van vraag naar begeleiding, maar onvoldoende aanbod. Daarom heeft Jan Jutten van Natuurlijk 
Leren deze training ontwikkeld, speciaal bedoeld voor leiders, onderwijsbegeleiders en docenten van 
lerarenopleidingen. Zijn boek Natuurlijk Leren: systeemdenken in een lerende school vormt de leidraad 
voor deze training.

Voor onderwijsbegeleidingsdiensten biedt systeemdenken grote mogelijkheden:
• voor de ontwikkeling van de eigen organisatie;
• als een innovatief aanbod naar scholen, besturen en samenwerkingsverbanden.

Dag 1: Inleiding in systeemdenken
Wat is systeemdenken? Wat is een systeem? Waarom systeemdenken? Systeemdenken in relatie tot 
moreel leiderschap.

Dag 2: Werkvormen bij systeemdenken
Oefenen van de basisvaardigheden lineair en cyclisch denken.

Dag 3: De taal en de hulpmiddelen voor de school en voor de klas
Werken met gedragspatroongrafieken: theorie en praktijk. Toepassingsmogelijkheden in het team en 
in de klas. De taal van het systeemdenken: samenhangen, relaties en causale lussen. Oefenen met 
grafieken, relatiecirkels en lussen.

Dag 4: Klassieke systeemverhalen: archetypen
Leren werken met archetypen aan de hand van casussen uit uw school.

Dag 5: Symptomen of problemen? De ijsberg
De kracht van de ijsberg. Toepassingsmogelijkheden van dit praktische hulpmiddel. Werken met de 
ijsberg aan de hand van casussen uit uw school.

Dag 6: Succesvol implementeren van systeemdenken
Basisideeën van Michael Fullan en Daniel Kim met betrekking tot veranderingsprocessen. 
Succesfactoren bij de implementatie.

Uitvoering
Jan Jutten 
(Natuurlijk Leren B.V.)

Datum
In overleg

Kosten
Op basis van offerte
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De schoolleider als piloot
Eendaagse

Doelgroep
Bestuurders en leidinggevenden in het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Inhoud
Tijdens deze eendaagse workshop ziet u de overeenkomsten tussen luchtvaart en de school als 
organisatie. U krijgt inzicht in de relatie tussen (de metafoor van) het vliegen en uw eigen dagelijkse 
werksituatie. U raakt geïnspireerd door de betekenis en rol van leiderschap voor schoolontwikkeling.

Korte (inspirerende) presentaties en groepsopdrachten zullen tot nadenken stemmen. U vliegt in een 
fullmotion vluchtsimulator (Boeing 737-800 NG).

U kunt kiezen uit de volgende workshops, die we op uw wensen kunnen afstemmen:

Workshop 1: Sturen naar uw bestemming (ook op maat te maken)
In deze workshop gaan we in op de vergelijking tussen het vliegtuig als systeem en de school als 
systeem. U gaat uitwerken welke eindbestemming u voor uw school voor ogen heeft en onderzoekt of 
in uw eigen organisatiecockpit alles zodanig op orde is, dat u met een gerust hart aan de vliegreis kan 
beginnen.

Workshop 2: Human factors (ook op maat te maken)
In de luchtvaart is het bekend dat leidinggevende kwaliteiten en de persoonlijkheid van de piloot 
belangrijke factoren zijn, als het gaat om de vraag of een vlucht tot een goed einde gebracht kan 
worden. We gaan in op de vraag waar u als leidinggevende staat, hoe u de besluitvorming in uw school 
organiseert en hoe u communiceert met bijvoorbeeld de medewerkers en ketenpartners. Natuurlijk 
trekken we ook in deze workshop weer de vergelijking met het ‘echte vliegen’.

Workshops 3: Veiligheid (ook op maat te maken)
Tijdens deze workshop gaan we in op de vraag wat de beste manier is om crisissituaties te 
voorkomen, en daar waar dit niet lukt, ermee om te gaan. We doen dit aan de hand van de thema’s: 
vluchtvoorbereiding door checks, vluchtveiligheid, samenwerking in de cockpit, redundantie en 
evaluatie. U ontdekt hoe men in de luchtvaart via enkele eenvoudige vuistregels optimale veiligheid 
nastreeft. En hoe u dit kan toepassen op uw eigen school.

De workshops vinden plaats op vliegveld Lelystad.

Uitvoering
FlightDeck 
Management BV 
i.s.m. Cadenza 
Onderwijsconsult

Data
In overleg

Kosten
598 euro (inclusief btw) per 
persoon voor een eendaagse 
workshop, inclusief lunch, 
materialen en vliegen in 
een echte vluchtsimulator 
(minimaal 8 deelnemers).

 _ Voor u geselecteerd

nieuw
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School for Leadership _ Voor u geselecteerd

FlightDeck Management BV verzorgt ook demonstratie bijeenkomsten. Zie verder: www.flight deck management.nl
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_ Algemene informatie

® Overige producten en diensten

® Bestellen en lid worden

Of kijk op

www.avspifo.nl
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Leden krijgen altijd korting op ons aanbod van 

trainingen, opleidingen, maatwerk en coaching.

Als u de gids omdraait, vindt u het overzicht van 

advies- en coachingsmogelijkheden die er voor u zijn. 

Wilt u weten wat de AVS nog meer voor u kan 

betekenen? Hieronder vindt u een kort overzicht. 

Uiteraard kunt u voor uitgebreide informatie terecht 

op onze website www.avs.nl. Of bel de AVS met uw 

vraag, tel. 030-2361010.

Kader Primair en Kadernieuws
Kader Primair behoort tot de beste en meest gelezen maandbladen 
voor het schoolmanagement in Nederland, van bovenschools 
manager tot adjunct in het (speciaal) onderwijs. In het vakblad leest 
u zowel over de activiteiten van de AVS, als over de belangrijkste 
– politieke – ontwikkelingen in het primair onderwijs. Daarnaast 
bevat Kader Primair (thematische) achtergrondartikelen en good 
practices over uw vakgebied. Kadernieuws is een maandelijkse 
nieuwsbrief met de belangrijkste actualiteiten uit onder andere het 
overlegcircuit en het landelijke onderwijsbeleid. Niet-directieleden 
kunnen een abonnement nemen. Kijk op www.avs.nl voor de 
 actuele abonnementsprijs.
Heeft u ideeën of opmerkingen of suggesties voor onderwerpen en 
artikelen,? We vernemen ze graag per mail: communicatie@avs.nl

Overige publicaties
Naast Kader Primair en Kadernieuws ontvangt u geregeld folders 
en brochures over onze activiteiten, zoals onze educatieve reizen 
en ons jaarlijkse AVS-congres. Ook maakt de AVS ieder jaar een 
schoolleidersagenda voor haar leden.
Verder geeft de AVS boeken en andere uitgaven uit, zoals de verta-
ling van het boek Every school a great school (Elke school een 
TOPschool) van David Hopkins en Het Talentenspel. En dan is er 
nog deze Professionaliseringsgids.

Digitale Nieuwsbrief
Iedere twee weken brengt de AVS een digitale nieuwsbrief uit. 
Hierin staan de nieuws- en actualiteitenberichten die ook in 
Kadernieuws of Kader Primair staan. Ook vindt u hierin een agenda, 
recente vacatures en relevante AVS informatie. Iedereen kan zich op 
deze nieuwsbrief abonneren via www.avs.nl/avsnieuwsbrief

Naast de nieuwsbrief voor het primair onderwijs verstuurt de AVS 
ook elke maand een nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.

AVS Scholenportaal (www.avs.nl)
Het AVS Scholenportaal is de website van de AVS. Naast 
actuele informatie (Nieuws & Agenda) en informatie over de 
activiteiten en diensten van de AVS, biedt de site artikelen en 
achter  grond  informatie in dossiers en informatie over onder andere 
Belangen behartiging en Professionalisering. Via het scholenportaal 
krijgen leden ook toegang tot AVS Kennis Delen, waar u informatie 
en documenten met andere schoolleiders kunt uitwisselen. Ook 
kunt u de weblog van AVS-voorzitter Ton Duif volgen. Suggesties 
voor verbetering, aanvulling en uw opmerkingen zijn welkom op: 
communicatie@avs.nl

Vacaturesite
Of het nu om een leerkracht of een schoolleider gaat, het kost 
 scholen steeds meer moeite personeel te vinden. De vacaturesite 
voor het primair onderwijs: www.werkeninhetprimaironderwijs.nl 
voorziet in deze behoefte. Doel is om het vinden van een 
 collega en het zoeken naar een baan in het primair onderwijs 
eenvoudiger te maken. De site richt zich expliciet op mensen 
die in het primair onderwijs willen werken. Leden van de AVS 
kunnen tegen een gereduceerd tarief een vacature plaatsen. 
De personeelsadvertenties die ook in Kader Primair staan, mogen 
zelfs gratis doorgeplaatst worden naar de vacaturesite. De site 
is ook via de homepage van www.avs.nl te vinden. Sinds dit 
schooljaar is er ook een vacaturesite voor het voortgezet onderwijs: 
www.werkeninhetvoortgezetonderwijs.nl

Scholenpanel
De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld 
met behulp van scholenpanel-enquêtes onder haar leden. Met 
de resultaten kan de AVS vaak effectief het onderwijsbeleid 
beïnvloeden. Ook vormen ze waardevolle informatie voor de 
beleidsontwikkeling van onze vereniging. De AVS heeft de 
mensen én de kanalen om de uitkomsten onder de aandacht 
te brengen. Hoe groter de respons, hoe hoger de kwaliteit 
van de onderzoeksgegevens. Wanneer uw e-mailadres bij ons 
bekend is, ontvangt u automatisch de enquête. Is dat niet het 
geval, maar wilt u ook uw stem laten horen? Meld u dan nu aan: 
scholenpanel@avs.nl

producten en diensten
Overige

_ Algemene informatie
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Overige producten en diensten

AVS-congres, conferenties en regiobijeenkomsten
Elk jaar organiseert de AVS in het voorjaar een congres. Op het 
congres kunt u onder andere deelnemen aan diverse sessies over 
uiteenlopende onderwerpen van deskundigen uit het veld of het 
bedrijfsleven. Daarnaast is het AVS-congres een ontmoetingsplek 
voor leden en belangstellende niet-leden om informatie uit te 
 wisselen en weer energie en inspiratie op te doen. Datzelfde geldt 
voor de jaarlijkse conferentie (meestal begin november) die de AVS 
speciaal voor vrouwelijke schoolleiders organiseert.

De AVS organiseert ook met enige regelmaat regiobijeenkomsten 
waar actuele onderwerpen aan de orde komen, zoals Passend 
onderwijs, de sectorontwikkeling, brede school of huisvesting.

AVS Helpdesk
De telefonische Helpdesk van de AVS is er voor alle professionele 
vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U heeft bijna altijd 
binnen één werkdag antwoord en de dienst is gratis voor leden.

De AVS Helpdesk ondersteunt leden met rechtspositionele en 
onderwijskundige adviezen over onder andere de volgende zaken:
• eigen rechtspositie en bevoegdheden;
• arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, medezeggenschap;
• cursussen, training en begeleiding;
• wet- en regelgeving;
• onderwijsbeleid en zorgverbreding;
• speciale leerlingenzorg;
• kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling;
• huisvesting, bekostiging en formatie;
• salaris, uitkeringen, seniorenregelingen en pensioen;
• landelijk beleid;
• functiebouwwerk en functiewaardering.

Bij de AVS Helpdesk kunt u ook terecht als u een second opinion 
wilt op uw beleidsstukken, een functiewaarderingsadvies of een 
juridische check op uw toelatingsbeleid. Vraag om een vrijblijvende 
prijsopgave. De AVS Helpdesk kunt u bereiken via 030-2361010.

Praktijksimulaties Passend onderwijs
De praktijksimulaties Kind op de Gang!® en Leerling bij de Les!® 
zijn unieke methodes van de AVS om het zorgprofiel in diverse 
schoolvormen in beeld te brengen. Tijdens een studiedag 
wordt de (gewenste) organisatie van leerlingenzorg in 
kaart gebracht, evenals de benodigde randvoorwaarden, 
het professionaliseringsbeleid en de gewenste externe 
ondersteuning. Interesse? Mail kindopdegang@avs.nl (po) of 
leerlingbijdeles@avs.nl (vo). Zie ook www.kindopdegang.nl en 
www.leerlingbijdeles.nl

Beleidscommissies
De beleidscommissies van de AVS geven het bestuur en de directie 
gevraagd en ongevraagd advies over het AVS-beleid. Zij fungeren 
als klankbord voor de activiteiten van de AVS en de standpunten 
die de AVS in alle overlegorganen en in de media uitdraagt. De 
commissies komen vier keer per jaar een dagdeel bijeen en staan 
open voor ieder belangstellend lid.
Commissieleden ontvangen een vervangings- en een reiskosten-
vergoeding. Meepraten? Mail info@avs.nl of bel met de AVS: tel. 
030-2361010.

De beleidscommissies die er zijn:
• commissie arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid;
• commissie onderwijs;
• commissie financiën en huisvesting. >

_ Algemene informatie
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_ Algemene informatie

Educatieve Reizen
Op reis met de AVS, met collega’s uit vele delen van Nederland. 
Uw horizon verbreden, inspiratie opdoen over de grens, ideeën 
uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland. Wordt het 
geen tijd dat u zich ook inschrijft voor een van de AVS-reizen?

Tijdens de reizen ontstaat er binnen de groep vaak een inspirerende 
sfeer, die u de gelegenheid geeft uw eigen situatie te relativeren; 
even afstand nemen van uw eigen schoolorganisatie, u laten 
onderdompelen in een andere cultuur en zien hoe anderen met 
veranderingen omgaan.
Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/internationaal

Homestays
Wilt u het personeelsbeleid van uw collega in Engeland zelf eens 
beoordelen? Of met uw Zweedse collega het overblijfsysteem met 
warme lunch bespreken? De AVS verzorgt niet alleen educatieve 
groepsreizen, maar bemiddelt ook voor uitwisseling op individuele 
basis. In deze zogeheten Homestay verblijft u enige dagen bij een 
buitenlandse collega thuis en draait u intensief mee met zijn of 
haar dagelijkse werkzaamheden op school. Omgekeerd brengt uw 
buitenlandse collega op een ander tijdstip op dezelfde wijze een 
bezoek bij u in Nederland.
Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/internationaal

Netwerken
Heeft u behoefte aan uitwisselingen met collega-directeuren? 
Wilt u meer ervaringen delen en is het reguliere directieberaad 
daarvoor niet toereikend? Als netwerklid wordt uw stem direct 
gehoord, leert u van collega-directeuren en bespreekt u de 
actuele ontwikkelingen met AVS-adviseurs. 

Voor de AVS zijn de netwerken een belangrijke ‘peilstok’ in het veld. 
Mede op basis van de inhoudelijke gegevens uit netwerken kan de 
AVS haar ondersteuning verbeteren en haar beleid ontwikkelen. 
Voorbeelden van netwerken:
• netwerk personeelsbeleid;
• regionale netwerken;
• regionale sbo-netwerken;
• netwerk bovenschools management;
• besloten netwerken.

Als aspirant-lid kunt u vrijblijvend een keer kennismaken.
De meeste netwerken komen minimaal drie keer per jaar bijeen.
Meer informatie vindt u op www.avs.nl/vereniging/netwerken

AVS Voordeel
Veel scholen samen kunnen beter en 
goedkoper inkopen. Dat is het idee 
achter AVS Voordeel. Om u te helpen 
bij het kiezen uit het vaak versnipperde 
aanbod, heeft de AVS afspraken met 
diverse aanbieders gemaakt. Met 
het oog op hoge kwaliteit en een 
lage prijs. Ook kunt u gebruikmaken 
van privé-voordeelaanbiedingen. Op 

www.avsvoordeel.nl vindt u alle AVS voordeelpartners en alle 
producten en diensten die met korting aan de AVS-leden worden 
aangeboden. Meer informatie? Kijk op www.avsvoordeel.nl of mail 
voordeel@avs.nl

Lid worden van de AVS?
Kijk op www.avs.nl/lidworden
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Publicaties
De AVS geeft ook met enige regelmaat publicaties uit die interessant 
zijn voor (de professionalisering van) leidinggevenden in het onderwijs. 
Voorbeelden hiervan zijn:
•  Kader Primair (abonnement)
•  Elke school een TOPschool, David Hopkins  

(vertaling door AVS/Jos Hagens)
•  Sturen met geld
•  Stimulerend beoordelen
•  AVS agenda

Deze en andere publicaties kunt u bestellen via www.avs.nl/vereniging/
publicatiesenproducten

Netwerken
Ik heb belangstelling voor het netwerk:

 

Lid worden

Regulier lid worden per 1 augustus 2011
  Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 201 – t 294 (afhankelijk van 

het aantal leerlingen) op naam van school/organisatie en één van 
t 139,50 op mijn naam.

  Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro van t 139,50 
op mijn naam.

Regulier lid worden per 1 januari 2012
  Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 117 – t 172 (afhankelijk van het 

aantal leerlingen) op naam van school/organisatie en één van t 82  
op mijn naam.

  Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro van t 82  
op mijn naam.

Aspirant lidmaatschap
Bent u (nog) geen school- of locatieleider? Word dan aspirant-lid.

  Ik word aspirant-lid per 1 augustus 2011 
 en ontvang Kader Primair en Kadernieuws digitaal voor t 30

  Ik word aspirant-lid per 1 augustus 2011 
 en ontvang Kader Primair en Kadernieuws per post voor t 75

  Ik word aspirant-lid per 1 januari 2012 
 en ontvang Kader Primair en Kadernieuws digitaal voor t 18

   Ik word aspirant-lid per 1 januari 2012 
 en ontvang Kader Primair en Kadernieuws per post voor t 44

Kijk voor het huidige actieaanbod en de voorwaarden van het lidmaatschap 
op www.avs.nl/lidworden

Persoonsgegevens

AVS-lid: ja /nee / ik word hierbij AVS-lid* Lidnr.
 
Naam en voorletters m/v
 
Adres
 
Postcode en plaats
 
Telefoon Fax
 
Mobiel
 
E-mail
 

Geboortedatum
 
Functie
 
Post naar:  school/organisatie  huisadres

School- en organisatiegegevens

Soort onderwijs:   BO   SBO   SO I   SO II   SO III   SO IV
  VSO I   VSO II   VSO III   VSO  IV   SVO   LWOO
Denominatie:  Openb.  Alg bijz.   RK   PC   Ref.   Interconf.
  Islam.  Hind.  Vrije School.  Anders, nl.:
 

Regio:  Noord  Oost  Zuid  Zuidwest  Noordwest  Midden

Aantal leerlingen 

 
Naam school /organisatie
 
Brin-/Bestuursnr.
 
Postadres
 
Postcode en plaats
 
Telefoon Fax
 
E-mail
 
Handtekening Datum

 

Stuur of fax naar de AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Fax 030-2361036

Bestellen en lid worden kan ook via www.avs.nl

* doorhalen wat niet van toepassing is

> Bestellen  en  Lid worden > Bestellen  en  Lid worden > Bestellen  en  Lid worden > Bestellen  en  Lid worden >

goed onderwijs door goed management

Kloppen
uw gegevens 

nog?
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Colofon

Samenstelling
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), 
de vereniging voor alle leidinggevenden 
in het basis-, voortgezet en speciaal 
onderwijs.

Hoofd- en eindredactie
Tom Roetert en Winnie Lafeber

Fotografie
Hans Roggen
Met dank aan de Theresiaschool in Bilthoven

Grafische vormgeving en druk
Thoben Offset Nijmegen 
Telefoon: 024-3220287

Bezoekadres
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
Nieuwegracht 1
3512 LB  Utrecht
Telefoon: 030-2361010

Contactgegevens
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Telefoon: 030-2361010
Fax: 030-2361036
E-mail: info@avs.nl
www.avs.nl/lidworden

Cursusadministratie
School for Leadership: 
schoolforleadership@avs.nl
Maatwerk, coaching & advies:
maatwerkenadvies@avs.nl

Helpdesk
Voor adviezen over wet- en regelgeving 
en de individuele rechtspositie.
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.00 uur
Telefoon: 030-2361010

Eventuele wijzigingen vindt u altijd op www.avspifo.nl.
U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie vermeld 
in deze gids.

Genoemde datums zijn onder voorbehoud.

Inhoud

 Voorwoord Michiel Wigman 1

 Overzicht Advies & Coaching 2

 

Advies 3
 Persoonlijk advies 4

 Ondernemerschap 6

 Bedrijfsvoering en financiën 7

 Governance 9

 Medezeggenschap en oudercommunicatie 11

 Organisatieontwikkeling 12

 Personeelsbeleid 14

 Passend onderwijs 16

 Brede school 17

 Huisvesting 18

 Voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang (VTN) 20

 Kwaliteitsbeleid 21

Coaching 23
 Executive coaching 24

 Loopbaancoaching 25

 Personal coaching 25

 Performance coaching 26

Voor  School for Leadership draait u de gids om. 

Schrijf u in voor:
• Training of opleiding (open inschrijving)
• Maatwerk
• Advies
• Coaching

Mogelijkheden:
• Stuur het inschrijfformulier van pagina 107 op
• Meld u online aan via www.avspifo.nl
•  Bel of mail de AVS: 030-2361010, schoolforleadership@avs.nl, maatwerk@avs.nl, 
advies@avs.nl, coaching@avs.nl

Kader Primair wordt gedrukt op papier dat het 
FSC-keurmerk draagt.



Tegenwoordig heeft ‘van buiten naar binnen’ een nog bredere 

betekenis. Ook uw school is waarschijnlijk meer dan een 

onderwijsinstituut. Denk maar aan de opvoedings- en opvangtaken; 

misschien verzorgt u zelfs al het ontbijt van uw leerlingen. De 

maatschappelijke rol van scholen wordt steeds groter, er wordt 

steeds meer van u verwacht. Kinderen zijn misschien al van 

’s ochtends zeven tot ’s avonds zeven uw verantwoordelijkheid. 

Bent u daar al klaar voor? Is uw omgeving hier al klaar voor? Weet u 

al wat u wilt bieden? En wat niet?

Om goed te weten wat men van u verwacht en wat u wilt en kunt 

bieden, moet u een integraal leider zijn en verbindingen leggen. 

Niet alleen interne verbindingen, maar ook verbindingen met 

de vele factoren die ‘van buiten’ komen. De verbanden zien, de 

consequenties daarvan inschatten en alles samenbrengen binnen 

een duidelijke visie en strategie. En hiervoor draagvlak zoeken. 

Kortom: goed leiderschap is ook van binnen naar buiten gericht. 

Het zoekt contact met de wereld om de organisatie heen, zodat u 

zich als school ook naar buiten profileert.

In uw vak als schoolleider gaat het dus niet alleen om ‘leiderschap’ 

in de algemene betekenis van het beïnvloeden van het gedrag 

van mensen. U stuurt medewerkers aan in een heel bijzondere 

context. U wordt niet alleen geacht leiding te geven aan uw team, 

uw medewerkers te coachen, maar ook het geven van Onderwijs-

kundig leiderschap vormt één van de kerntaken van uw vak. 

Het begrip Onderwijskundig leiderschap is niet nieuw, maar de 

helderheid en werkbaarheid van het begrip wel.

•  Kunt u antwoord geven op de onderwijskundige vragen vanuit 

de directe omgeving en de maatschappij?

•  Kunt u uw medewerkers binden aan een gemeenschappelijke 

visie op onderwijs en opvoeding?

•  Kunt u de randvoorwaarden voor goed onderwijs coördineren?

•  Kunt u doelgericht planmatig werken aan onderwijsverbetering?

Welke (integrale) vraagstukken er ook spelen in uw school of 

organisatie, u kunt profiteren van de lessen van collega’s en de 

ervaring van de trainers en adviseurs van de AVS. 

De manier waarop leiderschap wordt ingevuld, blijkt steeds 

meer de doorslag te geven bij de successen die teams van 

onderwijsgevenden behalen. Alles blijkt afhankelijk van 

de manier waarop u uw leiderschap invult. Een hele grote 

verantwoordelijkheid, waarbij u gerichte en vakkundige 

ondersteuning kunt gebruiken. In de vorm van advies, begeleiding, 

training, coaching en meer. 

In dit deel van de gids vindt u ons aanbod aan advies en coaching 

op de thema’s waar u in uw dagelijkse praktijk mee te maken heeft. 

Van organisatieontwikkeling en personeelsbeleid tot de brede 

school en Passend onderwijs. Van kwaliteitsbeleid tot persoonlijke 

coaching. De adviseurs van de AVS zijn u graag van dienst.

Graag tot ziens!

Michiel Wigman

Directeur

Leiderschap: de kern van uw vak
Leiderschap is iets persoonlijks. Iets waaraan u het hele leven aan het schaven en bijschaven bent. Iets waar u nooit 
klaar mee bent en iets waarvan u zou moeten besluiten dat het ook nooit afkomt. In deze optiek is leiderschap van 
buiten naar binnen gericht. Van de school en de wereld daar omheen, naar de mensen in de organisatie waar de 
leidinggevende verantwoordelijkheid voor draagt. Naar onze mening is er ook andersom, van binnen naar buiten, 
beweging noodzakelijk.

Advies & Coaching 1



Ondernemerschap pagina

• Conceptueel denken 6

• Strategische keuzes maken 6

• Inspiratiedag Actief Burgerschap NIEUW! 6

Bedrijfsvoering en financiën
• Bedrijfsvoering 7

• Begroten en budgetteren 7

• Verantwoording en verslaglegging 7

• Het vermogen van een schoolbestuur 7

• Beleidsrijke prognoses 7

Governance
• De taken goed verdelen 9

• Invoering van het model met een CvB en een RvT NIEUW! 9

• Policy Governance in de praktijk 10

• Help! Een nieuw bestuur 10

Medezeggenschap en oudercommunicatie
• De inrichting van de medezeggenschap 11

• 360 graden onderzoek met ouders NIEUW! 11

Organisatieontwikkeling
• Van visie naar draagvlak 12

• Ondersteuning bij fusietrajecten 12

• Kennismanagement NIEUW! 13

Personeelsbeleid
• De toekomst van uw personeelsbeleid  NIEUW! 14

• Uw functiebouwwerk en - waardering: een stevig fundament 14

• Functiemix en opleidingsbeleid 14

• De juiste taken bij de juiste persoon NIEUW! 15

• Competentieontwikkeling 15

Passend onderwijs
• Strategische keuzes en trajectbegeleiding 16

• Van sbo-school naar OPDC (of expertisecentrum) 16

Brede school pagina

• Profiel kiezen 17

• Analyse van de omgeving 17

• Projectmatig werken 17

• Draagvlak creëren 17

• Pedagogisch convenant 17

• Kwaliteitszorg 17

• Beheer 17

• De voordelen van de combinatiefunctionaris 17

Huisvesting
• Van visie naar gebouw 18

• Procesbegeleiding bij nieuwbouw 18

• Onderhandelen met de gemeente 18

• Beheer van de MFA: wie is de baas? 18

• Integratie van school en kinderopvang 18

• Binnenklimaat 18

•  Doordecentralisatie; een alternatieve rolverdeling tussen 

   school en gemeente 18

Voor-, tussen- en naschoolse opvang (vtn)
• Oriënteren op vso 20

• Tso in de praktijk 20

• Intensiever samenwerken met bso 20

• Zorgleerlingen 20

Kwaliteitsbeleid
• Faciliteren denkproces 21

• Kwaliteit in kaart brengen 21

• Zelfevaluatie en borging 21

• Duurzame schoolontwikkeling 21

Overzicht _ Advies & Coaching

Advies

Coaching
•  Executive coaching 24

•  Loopbaancoaching 25

•  Personal coaching 25

•  Performance coaching 26

2 professionaliseringsgids 2011/2012



Advies & Coaching

_ Advies

Of kijk op

www.avspifo.nl

3



Het is onze passie en opdracht om het beste uit uw mensen en 

daarmee ook uit uw organisatie te halen. Onze interventies zijn 

erop gericht uw organisatiedoelen te verbinden met de wensen 

en potenties van medewerkers. Zonder dat we de touch met de 

werkvloer uit het oog verliezen. Organisaties zijn succesvol als 

er een optimale afstemming is tussen organisatiedoelen en de 

talenten/kwaliteiten van medewerkers.

Tijdens vernieuwings- en veranderingstrajecten is zo’n afstemming 

van groot belang. U wilt immers voldoende draagvlak en 

medewerkers die meegroeien met de organisatie. Bij deze 

processen begeleidt en ondersteunt de AVS niet alleen teamleden, 

maar ook directies en besturen en fungeren we als motivator en 

inspirator. Onze adviseurs houden de grote lijnen in de gaten 

zonder de details uit het oog te verliezen. Ze komen daar waar 

het kan met kant-en-klare oplossingen en daar waar het moet 

met op maat gesneden oplossingen. Zodat uw medewerkers de 

verandering als een natuurlijk proces beschouwen.

Wij brengen én de spelers én de omgeving voor u in kaart. Wat 

beïnvloedt de verandering, wie beslist over wat, wie zorgt voor 

legitimering en wie is eigenlijk de eigenaar? U krijgt een goed beeld 

van de sterke en zwakke kanten van uw schoolorganisatie en van de 

kansen en bedreigingen. U krijgt zo op een heldere en praktische 

manier de juiste handvatten om een nieuwe koers te varen. Samen 

met u herformuleren wij uw probleemstelling en zoeken de best 

passende aanpak daarbij.

Als schoolleider heeft u een zware verantwoordelijkheid: u bent de spin in het web van leerkrachten, 
leerlingen, ouders, partners, bestuur et cetera. U wilt iedereen zo goed mogelijk helpen, maar kan u 
alles weten? Zit u met een vraag en wilt u daarover van gedachten wisselen met een adviseur? Heeft u 
een specifieke vraag voor uzelf of uw organisatie? Dan kunt u bij de AVS terecht voor een adviesgesprek 
of -traject. De adviseur zoekt samen met u naar een antwoord, ondersteunt u bij de oplossing van het 
probleem. Persoonlijke ondersteuning, wat wilt u nog meer?

Persoonlijk advies
Een antwoord op al uw vragen

_ Advies
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Advies

Werkwijze
De AVS werkt met een interdisciplinair team, met veel ervaring 

en deskundigheid. Voor u kunnen we een doeltreffende 

sparringpartner zijn: we stellen de juiste vragen en lokken 

antwoorden uit, brengen nieuwe gezichtspunten naar voren en 

kunnen diverse interventies voor u inzetten. Onze werkvormen 

zijn vernieuwend, verrassend en inspirerend. Onze persoonlijke 

benadering uit zich in resultaatgerichtheid en gedrevenheid.

Het werkt als volgt. Aan de hand van een wederzijds vrijblijvend 

gesprek bespreken we uw vragen en wensen. Afhankelijk van de 

vraagstelling en mogelijkheden van uw organisatie stellen we 

samen met u een aanpak op. Deze aanpak kan betrekking hebben 

op de strategie van de school/scholen, op veranderingen die u 

wilt doorvoeren, de implementatie, de ontwikkeling naar een meer 

professionele cultuur of wat uw wensen ook maar zijn.

We stemmen regelmatig de voortgang met u af en bespreken de 

resultaten. Ook na de uitvoering houden we de vinger aan de pols 

en bieden we nazorg.

Al onze adviestrajecten gaan op basis van offerte. We maken 

geen onderscheid in doelgroep: elke medewerker die aan de 

school verbonden is, van bovenschools manager of directeur 

tot (ambitieuze) leerkracht, kan persoonlijke ondersteuning 

aanvragen. Wilt u meer weten of wilt u een gesprek met een van 

onze adviseurs? Neem dan contact op met de AVS via Ellen de Jong, 

tel 030-2361010, e-mail: advies@avs.nl

Waar kunt u ons voor vragen?

• Ondernemerschap

•  Bedrijfsvoering en Financiën

•  Governance

•  Medezeggenschap & oudercommunicatie

•  Personeelsbeleid (IPB)

•  Passend onderwijs

•  Brede school

•  Huisvesting

•  Voorschoolse-, tussen- en naschoolse opvang (VTN)

•  Kwaliteitsbeleid

•  Leiderschap

•  Mediation en conflictbemiddeling

•  Organisatieontwikkeling

•  Onderwijskundig beleid
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_ Ondernemerschap _ Advies

Strategieontwikkeling met oog voor de omgeving

Om te excelleren in een voortdurend veranderende omgeving is een vooruitziende blik en een duidelijke strategische 
koers noodzakelijk. Van de start van een nieuwe school tot en met een fusietraject of de invoering van passend 
onderwijs, telkens wordt uw strategisch denkvermogen op de proef gesteld.

De veranderende rol en de dagelijkse realiteit van de onderwijs-

ondernemer (schoolleider, bestuurder, bovenschools manager) 

kenmerken zich meer en meer door onvoorziene uitdagingen en 

ontwikkelingen in het team, de omgeving, bij de partners en in 

complexe regelgeving. De volgende vragen zijn van belang bij het 

bepalen van een strategische koers:

•  Wat gebeurt er om ons heen?

•  Welke wet- en regelgeving gaat betekenis voor ons krijgen?

•  Welke trends doen zich voor in onze omgeving? In onze wijk? 

In onze gemeente?

•  Hoe verloopt de leerlingontwikkeling?

•  Welke gevolgen heeft ICT voor ons onderwijs?

•  Welke trends doen zich voor in de arbeidsmarkt?

•  Wat zijn veranderende behoeften en vragen van onze klanten?

Conceptueel denken
Uitgaande van uw visie, is een heldere en tastbare strategie hét 

fundament van uw ‘onderwijsonderneming’. Realiseert u deze 

heldere visie in een veilige omgeving, dan is de strategie bovendien 

richtinggevend voor uw medewerkers en daarmee uw succes. Hoe 

komt u tot een passende strategie, hoe duidt u deze strategie en 

hoe formuleert u de strategie zo dat er draagvlak voor ontstaat?

De AVS kent de omgeving en de uitdagingen van onderwijs onder-

nemers goed. Met gebruikmaking van diverse denkmodellen 

zoekt u met ervaren AVS-adviseurs de passende strategie en 

oplossingsrichting in diverse situaties. Strategie vraagt bovendien 

om permanente en bewuste aandacht. Steeds komen er nieuwe 

kansen en bedreigingen voorbij die aanzetten tot het herijken van 

uw plannen. De AVS-adviseur leert u – door conceptueel denken – 

constant oog te hebben voor uw strategische koers.

Strategische keuzes maken
AVS-adviseurs faciliteren uw denkproces. Indien nodig brengt de 

adviseur relevante externe ontwikkelingen in kaart. Hij of zij helpt 

u de implicaties van deze externe ontwikkelingen te vertalen naar 

uw eigen organisatie. De AVS zet u aan tot denken in alternatieven 

en scenario’s om zo te komen tot effectieve strategische afwegingen 

en een heldere toekomstvisie. De strategie overstijgt het niveau 

van de diverse vakgebieden die de onderwijsorganisatie kent 

(personeelsbeleid, financiën, kwaliteitsbeleid, huisvesting et cetera). 

U kunt pas gaan investeren op specifieke terreinen wanneer u uw 

koers heeft bepaald, en wanneer u uw strategische keuzes voor 

uzelf en naar uw organisatie, uw team en uw stakeholders toe kunt 

uitleggen en verantwoorden.

Contactpersonen
Carine Hulscher-Slot, via c.hulscher@avs.nl en

Ruud de Sain, via r.desain@avs.nl

Inspiratiedag Actief Burgerschap nieuw!
Op uw school of binnen uw bestuur worden diverse activiteiten 

verricht die te maken hebben met Actief Burgerschap. Deze 

activiteiten voeren veel scholen meer of minder bewust uit, 

maar een helder kader ontbreekt vaak. U vraagt zich af hoe u 

Actief Burgerschap nadrukkelijk kunt verbinden aan de visie en 

het overige strategische beleid. U wilt een uitwerkingsplan met 

aandacht voor visie op Actief Burgerschap en verantwoording van 

de activiteiten.

Een programma voor Actief Burgerschap en het expliciteren van 

de maatschappelijke oriëntatie van besturen levert veel op. Actief 

Burgerschap raakt het hart van de school. We starten met de vraag 

wat er al gebeurt aan Actief Burgerschap en wat de ambitie is 

van scholen/besturen. Hierbij kunnen we gebruikmaken van het 

zelfevaluatie-instrument van de SLO (Maatschappelijk Verantwoord, 

SLO, 2009).

De eerste bijeenkomst, de zogenoemde inspiratiedag, is vooral 

gericht op de aandachtspunten visie en verantwoording en geeft 

een aanzet voor het uitwerkingsplan, dat u vervolgens kunt 

opzetten en uitvoeren. Na deze studiedag gaat u verder, met 

ondersteuning van de AVS, met de uitvoering van het plan van 

aanpak.

Uit de praktijk blijkt dat dit vaak meerjarige trajecten zijn.

Dit adviestraject is geschikt voor een algemene directie met 

een heel directieteam van een bestuur en/of een directeur met 

schoolteam.

Contactpersoon
Elaine Toes, via e.toes@avs.nl
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Advies

_ Bedrijfsvoering en financiën

Geldstromen, bedrijfsvoering en verantwoording

U zit met bedrijfsvoeringvraagstukken, bijvoorbeeld over het inrichten van de planning- en controlcyclus, het 
opstellen van meerjarenbegrotingen, het volgen van de realisatie of het afleggen van verantwoording. U wilt de 
financiële situatie van uw school of scholenorganisatie doorlichten. Wat zijn de financiële gevolgen van een ander 
onderwijsconcept? Of misschien is de behoefte praktischer van aard en wilt u de periodecijfers doornemen met een 
‘critical friend’, een jaarverslag opleveren dat voldoet aan de nieuwe eisen, het eigen vermogen onderbouwen, of een 
beleidsrijke leerlingen prognose formuleren.

Vragen die met de financiële huishouding en de verant woording 

daarvan te maken hebben, zijn doorgaans breed en per school 

of onderwijsorganisatie verschillend. De AVS beschikt over de 

expertise om u op diverse terreinen te adviseren en ondersteunen. 

Nieuwe regels voor en eisen aan financiële verslaglegging en 

verantwoording vragen veel van de schoolleider, zowel op locatie- 

als bovenschools niveau.

Daarom adviseert de AVS op de volgende terreinen:

Bedrijfsvoering
Om de onderwijsdoelen te realiseren is een adequate bedrijfs-

voering op álle gebieden noodzakelijk. Dus naast een goede 

planning- en controlcyclus, moet een schoolleider ook beleid 

formuleren en instrumenten hanteren voor financiën, huisvesting, 

personeel, organisatie, materieel (inkoop), marketing & commu-

nicatie en ICT. De activiteiten die uit dit beleid voortkomen, 

neemt u op in een (meerjaren)begroting: het plandocument. 

Tijdens het activiteitenjaar houdt u de vinger aan de pols via een 

aantal ken- en stuurgetallen. Daarmee kunt u ook tussentijds 

een managementrapportage opstellen, die dus niet alleen over 

de boekhouding gaat. Jaarlijks verantwoordt u de gerealiseerde 

activiteiten en doelen in een jaarverslag (horizontale en verticale 

verantwoording) en evalueert u het beleid. De AVS staat u graag 

terzijde bij het realiseren van deze integrale benadering. Ook als u 

op delen van de planning- en controlcyclus hulp zoekt, kunt u een 

beroep doen op één van onze adviseurs.

Begroten en budgetteren
Sinds de inwerkingtreding van de lumpsum blijkt dat veel 

directeuren en schoolbesturen problemen hebben met het 

opstellen van de (meerjaren)begroting. U heeft bijvoorbeeld 

een schoolplan, maar hoe maakt u daar een (meerjaren)

begroting bij? Hoe neemt u investeringen op in zo’n begroting? 

Kan uw formatieplan er ook onderdeel van uitmaken? En het 

groot onderhoud of uitbreiding van het gebouw? De AVS kan u 

ondersteunen en begeleiden bij de opstelling van de noodzakelijke 

begrotingen.

Zie ook de eendaagse training ‘Leren begroten en budgetteren’, 

School for Leadership pagina 16.

Verantwoording en verslaglegging
In 2008 zijn de regels omtrent de jaarverslaglegging gewijzigd.

Hoe moet uw nieuwe jaarverslag eruitzien? Wat moet er minimaal 

in? Wie leest dat eigenlijk allemaal? En moet u met al die verschil-

lende lezers rekening houden? De AVS biedt ondersteuning aan bij 

het invoeren van zowel horizontale als verticale verantwoording in 

uw school(organisatie).

Zie ook de eendaagse training ‘Verantwoording en verslaglegging’, 

School for Leadership pagina 17.

Het vermogen van een schoolbestuur
Schoolbesturen worden geacht beleid te hebben geformuleerd op 

hun vermogen. Waarvoor is het bedoeld, wat is de omvang ervan 

en wat zijn de risico’s? Ook het niveau van de voorzieningen speelt 

hierbij een rol. De commissie Don heeft over dit vermogensbeleid 

eind 2009 advies uitgebracht. Onder andere accountants van Price 

Waterhouse Coopers ontwikkelden een denkmodel om de omvang 

van het eigen vermogen te kunnen onderbouwen. Daarbij wordt 

de waarde van de vaste activa, de afschrijvingen, de risico’s en het 

(weerstands)vermogen betrokken.

De uitvoerige aandacht van de AOb voor het onderwerp ‘Hoe rijk is 

mijn schoolbestuur?’ heeft veel onrust bij bestuurders veroorzaakt, 

omdat ze niet zo goed wisten hoe ze met de vragen hierover 

om moesten gaan. Sinds 1 januari 2010 is een nieuwe regeling 

Beleggen en Belenen van kracht geworden. Wat zijn hiervan de 

gevolgen voor het liquiditeitsbeheer?

Een adviseur helpt een schoolbestuur de diverse balansposten 

goed in kaart te brengen: de onderbouwing en omvang van de 

(vaste) activa, het weerstandsvermogen, de omvang van de diverse 

voorzieningen en uw liquiditeitsbeheer. Waar liggen de (financiële) 

risico’s en hoe kunt u daarmee omgaan?

Beleidsrijke prognoses
Scholen hebben behoefte aan (meerjaren) leerlingenprognoses. 

Nu al is er sprake van significante leerlingenteruggang in diverse 

delen van Nederland (Limburg, Achterhoek, Groningen, Friesland, 

Zeeland). Op grond van CBS-cijfers is te voorzien dat binnen 

ongeveer acht jaar deze terugloop een landelijke ontwikkeling is. 
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_ Bedrijfsvoering en financiën _ Advies

De gevolgen zijn ingrijpend en werken door op terreinen van het 

onderwijsaanbod binnen de gemeente (scholen sluiten of fuseren): 

van bekostiging, behoefte aan personeel, huisvesting en inrichting 

(vervanging meubilair en OLP).

De gemeente maakt vrijwel altijd gebruik van een door de VNG 

ontwikkeld prognosemodel. Dat model kent zijn beperkingen, dus 

in sommige situaties is het verstandig om de gemeente met een 

eigen prognose tegemoet te treden.

Ook voor interne sturing is een betrouwbare prognose onmisbaar. 

De omvang van de rijksvergoeding is er direct van afhankelijk 

en u kunt er het aantal leerkrachten dat op de school nodig is 

mee ramen. Het aantal groepen leerlingen kan ermee worden 

bepaald. Het is dus belangrijk om over betrouwbare prognoses te 

beschikken.

Een adviseur kan u helpen bij het opstellen van een beleidsrijke 

prognose van elk van uw scholen op basis van de leeftijdsopbouw 

per school(locatie) en de gemeentelijke en CBS-prognose. Het 

resultaat is een beleidsadvies over uw personeel en huisvesting.

Contactpersoon
School for Leadership in samenwerking met Infinite Financieel, 

via advies@avs.nl
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Goed onderwijs, goed bestuur

Er is de laatste tijd zoveel veranderd dat de invulling van het managementstatuut daar niet meer bij past. 
De verdeling tussen bovenschools management en bestuur vraagt om heldere afspraken, zodat iedereen weet 
wat zijn of haar taken en bevoegdheden zijn. U wilt uw besturingsmodel vormgeven volgens de principes van 
Policy Governance®, of u heeft een nieuw bestuur wat vragen oproept over verhoudingen, arbeidsvoorwaarden en 
rechtspositie.

_ Governance

Allemaal redenen – en er zijn er nog veel meer te bedenken – 

voor een bezinning op het managementstatuut en/of het hele 

besturingsmodel zoals dat bij uw bestuur wordt gehanteerd. De 

wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ verplicht scholen bovendien de 

functiescheiding in te richten.

Governance gaat over het inrichten van de bestuurlijke organisatie. 

Hoe geeft u deze vorm? Een bestuur op afstand, of dicht op de 

school/scholen? U kunt een nieuwe start maken door bijvoorbeeld 

een analyse te maken van het managementstatuut en het 

besturingsmodel in relatie tot de organisatiestructuur, gesprekken 

te voeren met directbetrokkenen, de mogelijkheden van uw 

organisatie door te lichten en tips en adviezen te ontvangen 

voor een passende taakverdeling. Daarmee kunt u problemen 

voorkomen of oplossen, voldoen aan nieuwe wetgeving en er met 

nieuw elan weer tegenaan.

De AVS staat u graag terzijde en adviseert/begeleidt bij:

De taken goed verdelen (o.a. het managementstatuut)
Wanneer u bijvoorbeeld ervaart dat het bestuur en u zich met 

dezelfde zaken bemoeit, terwijl in het managementstatuut de zaken 

zo mooi zijn vastgelegd, of wanneer het afgesproken takenpakket 

begint te knellen, vraag dan een gesprek aan met een AVS-adviseur 

om uw situatie te analyseren. Ook wanneer tussen u en uw collega’s 

in de centrale directie onvoldoende duidelijk is wie waarvoor 

verantwoordelijk is, kan het instrumentarium en de begeleiding 

van de AVS hulp bieden. Denk aan een SWOT-analyse, het opstellen 

van een (nieuwe) taakverdeling, het verwerven van commitment 

bij alle betrokkenen en de invoering van de taakverdeling. Ook de, 

op grond van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ verplichte 

functiescheiding kan hierbij aan de orde zijn. U kunt kiezen 

voor een ‘terugkomdag’, waarop de voortgang en eventueel nog 

bestaande wensen en problemen bij de taakverdeling worden 

besproken. Als onderdeel van dit adviestraject hoort ook een 

studiebijeenkomst belegd voor directie, bestuur en (G)MR tot de 

mogelijkheden.

Invoering van het model met een College van 
bestuur en een Raad van toezicht nieuw!
Invoering van een structuur bestaande uit een College van 

Bestuur (CvB) en een Raad van toezicht (RvT) heeft grote gevolgen 

voor de verhoudingen binnen een stichting of vereniging. Deze 

veranderende verhoudingen zijn weliswaar niet van invloed op 

de werkzaamheden zelf, maar wel op de verdeling van de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij de overgang naar 

een RvT doet het huidige bestuur afstand van de bevoegdheden 

en taken die thans toekomen aan het bestuur. Vrijwel alle 

bestuursbevoegdheden en verantwoordelijkheden gaan over naar 

de leden van het CvB.
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Deze leden hebben een dienstverband met de stichting. De 

RvT houdt zich minder dan het huidige bestuur bezig met 

besluitvorming. Het model met een RvT en een CvB is bij uitstek het 

model om de functies van bestuur en intern toezicht in twee aparte 

organen onder te brengen.

Statutair wordt geregeld dat het CvB het bevoegd gezag is. Het 

(bezoldigde) CvB bestuurt de scholen en de RvT oefent het intern 

toezicht op het CvB uit. Beide organen hebben dan ook hun eigen 

specifieke rol. Het CvB is eindverantwoordelijk en aansprakelijk in 

zijn rol als bestuurder van de scholen. De RvT is verantwoordelijk 

en aansprakelijk voor de manier waarop het toezicht op het CvB 

wordt uitgeoefend.

Het is bij een proces om te komen tot een nieuwe bestuurstructuur 

van groot belang dat alle participanten – bestuur, schoolleiders, 

teamleden en ouders – zich betrokken weten bij het hele proces, 

zich herkennen in de te maken keuzes en zich erkend voelen in hun 

wensen en behoeften.

Een dergelijk proces is niet alleen een proces van toepassing 

van wet- en regelgeving, het opstellen van reglementen en het 

aanpassen van statuten en van onderzoek naar en vinden van 

oplossingen voor de verschillende vraagstukken die tijdens het 

proces aan de orde zijn. Juist op het terrein van de bereidheid tot 

verandering, tot het er gezamenlijk de schouders onder willen 

zetten en dus het zien van meerwaarde van de nieuwe structuur, 

is een wereld te winnen. Het zorgvuldig omgaan met gevoelens is 

cruciaal voor het welslagen van het traject.

De begeleiding van de AVS-adviseur kan dan ook bestaan uit 

begeleiding op alle onderdelen van het proces.

Policy Governance® in de praktijk
Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren 

binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het Policy 

Governance Model. Dit model wordt in Nederland, ook in het 

onderwijs, steeds meer toegepast. Het biedt een compleet 

instrumentarium voor bestuur en toezicht en is daarmee uniek. 

Maar, een doorvertaling naar de laag in de bestuurskolom waar het 

verkeer tussen bestuur of bovenschools manager en de directeuren 

zich afspeelt, bestaat nog niet. De AVS adviseert en ondersteunt 

u bij het werken met Policy Governance binnen de gehele 

bestuurskolom.

De principes van het Policy Governance Model zijn niet alleen 

van belang voor de relatie tussen het (college van) bestuur/de 

bovenschools manager en de Raad van toezicht. 

Juist ook in de relatie tussen het bestuur / de bestuurder en 

de schooldirecteuren zijn vraagstukken van aansturing en 

verantwoording aan de orde van de dag. Daarbij speelt ook wat 

volgens de directieleden een redelijke interpretatie is van de op 

bestuursniveau geformuleerde beleidsuitspraken. Thema’s als 

coördinatie, verantwoordingsrapportages, de inrichting van het 

directeurenoverleg, horizontale en verticale verantwoording, te 

behalen doelen en de kaders waarbinnen te handelen staan daarbij 

centraal. De AVS adviseert en begeleidt bij het formuleren van 

beleidsuitspraken en de implementatie van het Policy Governance 

Model en bij de vertaling naar het niveau van de directieleden.

Help! Een nieuw bestuur
Het zal u als schoolleider maar gebeuren: nieuwe bestuursleden of 

misschien zelfs een heel nieuw bestuur. Energiek en enthousiast 

aan de slag, maar waar gaat het eigenlijk om in het primair 

onderwijs? En misschien staan deze bestuursleden steeds bij u op 

de stoep om antwoord te krijgen op hun vragen. Maak van deze 

mogelijk lastige situatie een nieuwe kans! Ga (samen) met uw 

bestuur aan de slag.

Een adviestraject kan inhouden:

Beginnen met de basiskennis, zoals: hoe zit het Nederlandse 

rechtssysteem in elkaar, wat is daarbinnen de plaats van 

onderwijsrecht en –regelgeving, wat zijn de hoofdlijnen van 

personeelsbeleid en van de regelingen rond arbeidsvoorwaarden 

en rechtspositie, hoe zit de medezeggenschap in elkaar, wat 

is eigenlijk lumpsumbekostiging, wat is de plaats van het 

schoolbestuur, hoe zijn de verhoudingen tussen het bestuur en 

het management, welke onderwijsconcepten kunt u in Nederland 

tegenkomen? Bij deze algemene onderwerpen zijn de praktijk en 

de vragen van de deelnemers leidend. Steeds wordt de theorie 

gekoppeld aan dat wat in uw eigen school (scholen) speelt 

(spelen). Daarmee kunt u het bestuur in uw eigen situatie inwijden. 

Dat zorgt ook voor het versterken van de onderlinge relatie en 

betrokkenheid.

De geschetste algemene informatie komt bijvoorbeeld aan de orde 

in een aantal interactieve bijeenkomsten op locatie. Afhankelijk van 

uw wensen diept u samen met de AVS-adviseur een aantal – nader 

te bepalen – onderwerpen meer uit. De vorm van dit traject wordt 

geheel aangepast aan uw wensen.

Contactpersoon
Carine Hulscher-Slot, via c.hulscher@avs.nl

_ Governance _ Advies

c a r i n e  h u l s c h e r - s lot : 
“ l e i d e r s c h a p  g a at  o m  pa s s i e 
e n  v e r t r o u w e n ”
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_ Medezeggenschap en oudercommunicatie

De mogelijkheden van medezeggenschap

U vraagt zich af hoe de GMR en de MR goed kunnen functioneren, hoe u het beste kunt samenwerken en wat 
daarvoor de regels zijn in het kader van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). U wilt zich bezinnen op de 
positie van de medezeggenschapsraad in uw organisatie, de rol van ouders en bent op zoek naar persoonlijk advies, 
tips en begeleiding toegespitst op uw situatie.

Op 1 januari 2007 is de WMS ingevoerd. Deze wet geeft 

ruimte voor een eigen invulling van medezeggenschap die 

past bij uw eigen organisatiestructuur. Zo is het mogelijk om 

naast de medezeggenschapsraad en de gemeen schappelijke 

medezeggenschapsraad een themaraad, een groeps-

mede  zeggen  schapsraad of een deelraad in te stellen. Ook 

arbeidsvoorwaardelijke zaken komen in het overleg tussen het 

bevoegd gezag en het personeelsdeel van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad aan de orde. Medezeggenschap hangt 

nauw samen met de bestuursfilosofie van het bevoegd gezag 

(zie de adviescategorie Governance op de pagina hiervoor).

Inrichting van de medezeggenschap
Nu het werken met de WMS al weer een tijdje aan de gang is, kan 

het goed zijn om al dan niet samen met de (G)MR en het bestuur 

te bespreken wat de ervaringen zijn en of er wensen zijn voor 

verandering of aanpassing. Staan alle betrokkenen op dezelfde 

manier in het proces? Zijn er fricties, onduidelijkheden over taken 

en rollen of ideeën voor verandering? Wilt u gebruikmaken, meer 

dan tot nu toe, van de flexibele invulling van medezeggenschap? 

Hoe is uw rol ten opzichte van de (G)MR? Zijn de leden van de 

(G)MR voldoende op de hoogte van hun taken en bevoegdheden? 

Moet het reglement worden aangepast of gewijzigd? Uw specifieke 

vragen en wensen staan centraal tijdens bijvoorbeeld een 

opmaatstudiedag of een begeleidingstraject.

Contactpersoon
Carine Hulscher-Slot, via c.hulscher@avs.nl

360 graden onderzoek met ouders nieuw!
Hebt u een idee hoe de ouders over uw school denken? En hoe 

denkt uw team over de ouders? Hoe gaat u om met de wel-

bespraakte, kritische ouder? Of de ouder die bijna nooit binnen 

uw school wordt gesignaleerd? Zet u alle tijd en energie die u in 

ouderbetrokkenheid en/of ouderparticipatie steekt wel op de juiste 

manier in?

Een 360o onderzoek van uw school op het vlak van ouder-

betrokkenheid en communicatie kan u veel informatie opleveren. 

Door een gedegen onderzoek van de kant van de directie, de 

leerkrachten en de ouders krijgt u een driedimensionaal beeld van 

de oudercommunicatie in uw school. De resultaten verwerken we in 

een advies op maat.

De volgende onderdelen maken (meestal) deel uit van dit advies:

•  Gesprek directeur;

•  Enquête leerkrachten;

•  Gesprek met delegatie van ouders;

•  Verzamelen en analyseren van de schriftelijke communicatie 

tussen de school en de ouder.

Contactpersoon
Maartje Alma, via m.alma@avs.nl

Advies 11



_ Organisatieontwikkeling _ Advies

Doorpakken naar een toekomstgerichte organisatie

Organisatieontwikkeling als basis voor succes. Wat wilt u en zit u op de goede weg? Scholen hebben vaak wel een 
visie geformuleerd, maar deze heeft soms onvoldoende draagvlak of is nog weinig zichtbaar. Bovendien wordt de 
ontwikkeling van uw organisatie beïnvloed door externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan veranderde wetgeving, of 
een fusie en de ingrijpende gevolgen daarvan. De AVS heeft de expertise en ervaring om de ontwikkeling van uw 
organisatie een blijvende impuls te geven.

Van visie naar draagvlak
Om een stevige, toekomstgerichte onderwijsorganisatie te zijn, is 

een gedeelde en heldere visie op uw school en op uw onderwijs 

nodig. Neemt u in uw organisatie de volgende verschijnselen waar, 

dan kunt u nog zo’n heldere visie hebben, maar wordt deze blijkbaar 

nog niet (uit)gedragen:

•  Iedereen gaat zijn eigen weg, er is een ‘eilandencultuur’.

•  Iedere vergadering is het zoeken naar de gemeenschappelijke 

richting – en dit steeds weer opnieuw.

•  Sommige teamleden/directeuren wijken bewust en zichtbaar af 

van de koers.

•  Ouders ervaren grote verschillen (in benadering en tussen 

personeel).

Tijd om krachtig door te pakken. Een gedragen visie is het funda-

ment van uw school. U heeft er wellicht in diverse documenten 

en/of bijeenkomsten aandacht aan besteed, maar waar staat uw 

team? Breng uw visie in beeld en breng uw school naar een hoger 

plan. In een intensief adviestraject kiest u richting en realiseert u de 

noodzakelijke samenhang.

Omdat uw teamleden betrokken zijn bij de beeldvorming van uw 

school, is het raadzaam hen mee te nemen in uw denkproces. AVS-

adviseurs organiseren de nodige interacties tussen (bovenschoolse) 

schoolleiders en teams om voor eens en altijd de gewenste 

verbinding te realiseren.

We passen de inhoud en structuur van het adviestraject aan aan 

uw wensen en behoefte. Het programma kan er als volgt uitzien 

(gedurende het traject maken we gebruik van gevalideerde 

onderzoeks- en evaluatie-instrumenten):

•  visie toetsen en koers bepalen;

•  aan de visie gerelateerde competenties en krachtenvelden in 

kaart brengen;

•  introductie-, bezinnings- en reflectiefase;

•  blik op de toekomst (inclusief verslaglegging).

Contactpersonen
Eugène Hansen, via e.hansen@avs.nl en

Heike Sieber, via h.sieber@avs.nl

Ondersteuning bij fusietrajecten
Uw organisatie moet een structurele samenwerking aangaan 

met een andere organisatie. Wellicht ligt er de noodzaak tot een 

fusie van scholen of tussen besturen. Wanneer u de volgende 

vraagstukken herkent, kan de AVS u van dienst zijn:

•  Hoe biedt u een traject aan waarin uw wensen centraal staan, 

waarin zorgvuldig naar de kracht en mogelijkheden van uw 

organisatie wordt gekeken?

•  Hoe krijgt u een transparant gericht proces, waarin u met SMART 

afgebakende stappen het einddoel bereikt?

•  Hoe kunt u de kracht van beide organisaties waarborgen binnen 

de kracht van het geheel?

•  Hoe kunt u de menselijke maat in een veranderingsproces 

respecteren en toch het beoogde eindresultaat waarborgen?

•  Hoe houdt u zicht op de randvoorwaarden en samenhangende 

patronen?

•  Hoe kunt u de risico’s op een gedegen manier in beeld brengen en 

wegnemen?

•  Welke mogelijkheden en middelen zijn er om inzicht bij 

betrokkenen te creëren met het daarbij behorende draagvlak en 

commitment?

Ondersteuning bij fusietrajecten houdt in dat een ervaren AVS-

adviseur onafhankelijk, gedegen en doelgericht het proces richting 

een fusie of samenwerking begeleidt. Uw wensen staan

centraal in dit traject, waarin u samen met de adviseur zorgvuldig 

naar de kracht en mogelijkheden van uw organisatie kijkt.

Mogelijke opbouw en inhoud van het traject:

•  Verkenningsfase – de relatie tussen de samenwerking en de 

strategie

•  Doelstellingfase – van meerwaarde naar concrete doelen

•  Vitale keuzes maken op vorm en inhoud

•  Uitwerkingsfase – ontwerp en werkbaarheid

•  Integratiefase (inbedding)

Contactpersoon
Carine Hulscher-Slot, via c.hulscher@avs.nl
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Advies

_ Organisatieontwikkeling

Kennismanagement nieuw!
U heeft veel deskundigheid in huis, maar weten uw medewerkers 

ook van elkaar wat zij in huis hebben? Maakt u wel optimaal 

gebruik van alle kennis en kunde van uw menselijk kapitaal?

En hoe zorgt u ervoor dat nieuwe medewerkers zich ook inwerken in 

de expertise die u naar buiten toe wilt bieden en uitdragen?

Hoe wisselt u deskundigheid uit binnen uw organisatie en hoe zorgt 

u voor passende specialismen, zodat excellente medewerkers zich 

kunnen verdiepen?

In organisaties is veel kennis aanwezig. Om daadwerkelijk gebruik 

te maken van de rijkdom aan expertise van collega’s is een uitste-

kende infrastructuur nodig.

Mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan, zijn: begeleiden 

van de interne kennismanager, voorbereiden/uitvoeren van een 

studiedag in managementteams, training van projectdeelnemers 

om kennis te (laten) produceren en delen. Er is zowel aandacht 

nodig voor culturele als voor structurele elementen. Inspiratie 

en borging leiden samen tot een betere, dynamische, 

schoolontwikkeling. Door intensieve aandacht te besteden aan 

kennismanagement in uw organisatie verbreedt en verspreidt 

u de aanwezige expertise. Tegelijkertijd bevordert u de interne 

congruentie en consistentie in de afdelingen van uw school en 

tussen de scholen van uw bestuur.

Er treedt verbetering op in de communicatie, in de balans tussen 

bottom-up ontwikkeling en top-down regie, en stimulerende 

interventies en het personeelsbeleid worden geïntensiveerd.

Voor algemene directie met het hele directieteam van een bestuur 

en/of voor een directeur met het schoolteam.

Contactpersoon
Elaine Toes, via e.toes@avs.nl
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_ Personeelsbeleid _ Advies

Van functiehuis naar persoonlijke loopbaantrajecten

Uw school heeft een ander profiel, of speerpunt, met gevolgen voor uw functiehuis. U wilt nieuwe, bijvoorbeeld 
meer onderwijsondersteunende, functies creëren. Of u hebt een actueel functiebouwwerk, maar als het gaat 
om personeelsbeleid of competentieontwikkeling valt er nog een slag te maken. U denkt aan een pro-actief 
opleidingsbeleid, waarbij uw medewerkers gemotiveerd blijven en er een gezonde doorstroom ontstaat.

De invoering van de functiemix heeft personeelsbeleid in 

beweging gebracht. Hoe kunnen schoolleiders deze hogere schaal 

functies het best voorbereiden, opzetten en construeren? Ook 

het formuleren van competenties en indicatoren vraagt kennis en 

aandacht. De AVS heeft de expertise om u te ondersteunen bij uw 

functiebouwwerk en verdere invulling van het personeelsbeleid. 

Het doel van de adviseurs is om bovenschools managers of 

besturen te helpen in het zoeken naar mogelijkheden om enerzijds 

functies te creëren die passen binnen de ontwikkelingen van hun 

schoolorganisatie en om anderzijds de schoolleiding handvatten te 

bieden om de praktijk (mensen en hun talenten) af te stemmen op 

de doelstellingen van de organisatie.

De AVS adviseert op de volgende onderwerpen:

De toekomst van uw personeelsbeleid nieuw!
Wat wilt u met uw mobiliteitsbeleid bereiken? Koppelt u uw 

mobiliteits beleid aan uw competentiebeleid? En is uw competentie-

beleid in samenhang met uw taakbeleid? Sluit uw sturing op 

competenties aan bij uw beoordelingssystematiek en uw POP-

gesprekken? En welke rol speelt de functiemix hierin?

Indien de samenhang tussen verschillende personeelsinstrumenten 

ontbreekt, lekt er veel tijd en geld weg in gesprekken, beleids-

notities en procedures. Allemaal acties die zinvol zijn, maar die in 

samenhang met elkaar veel meer resultaat kunnen hebben. Vooral 

het aanbrengen van een focus, een richting die u op wilt met uw 

personeelsbeleid, biedt een enorme meerwaarde.

Wanneer een van uw personeelsinstrumenten aan ontwikkeling 

toe is, loont het de moeite om het samenhangend beleid onder 

de loupe te nemen. Door een duidelijke focus aan te brengen, 

wordt er gewonnen aan effectiviteit. Onze adviestrajecten hebben 

een duidelijke en herkenbare structuur. De visie, de algemene 

strategie en het onderwijskundige beleid zijn maatgevend voor 

het personeelsbeleid. Uw werving en selectie, uw mobiliteit, uw 

opleidingsbeleid, uw functiebouwwerk, uw sturing op competenties 

en uw uitstroombeleid staan in het teken van dit samenhangende 

beleid. Samen met u en met uw medewerkers maken we vanuit dit 

principe keuzes en stellen we prioriteiten. Het behoeft geen betoog 

dat deze ontwikkeling samen met uw medewerkers en vanuit uw 

medewerkers gestalte krijgt. In onze adviestrajecten besteden we 

dan ook veel aandacht aan de communicatie hierover.

Voor directeuren en algemeen directeuren.

Contactpersoon
Jannita Witten, via j.witten@avs.nl

Uw functiebouwwerk en -waardering: een stevig 
fundament
Uw functiebouwwerk vormt een van de fundamenten voor 

uw personeelsbeleid. Soms is aanpassing nodig. Met uw 

functiebouwwerk maakt u bijvoorbeeld de keuze om de taken van 

de intern begeleider te verzelfstandigen naar een functie. Of u 

beslist om uw directiefuncties dusdanig te beschrijven dat deze 

oplopend in zwaarte en verantwoordelijkheden zijn, omdat u 

loopbaanperspectieven voor directeuren wilt creëren.

In de CAO-PO wordt deze mogelijkheid van het zelf beschrijven 

van functies mogelijk gemaakt. U bent niet meer afhankelijk van 

de zogenoemde oude ënormfuncties’. Het systeem FUWASYS-PO 

(het functiewaarderingssysteem in het primair onderwijs) biedt 

een aantal voorbeeldfuncties. Deze voorbeeldfuncties kunt u 

voor uw organisatie gebruiken. Indien u functies op maat voor uw 

organisatie wilt beschrijven, kan de AVS u behulpzaam zijn. In de 

CAO-PO is opgenomen dat indien u afwijkt van de voorbeeldfuncties 

u een gecertificeerd waarderingsadvies nodig hebt.

De AVS-adviseur, Jannita Witten, is een door de Stichting 

Personeelsinstrumenten Onderwijs gecertificeerd 

functiewaardeerder (FUWASYS-PO).

Voor directeuren en algemeen directeuren.

Contactpersoon
Jannita Witten, via j.witten@avs.nl

Functiemix en opleidingsbeleid
Verschillende landelijke maatregelen zijn genomen om de 

professionalisering van leerkrachten te stimuleren. Denkt u hierbij 

aan de functiemix en aan de lerarenbeurs.

Gelukkig wordt er massaal gebruik gemaakt van de lerarenbeurs. 

Leerkrachten willen zich graag scholen en ontwikkelen. Wat 

doet u hiermee als organisatie? Maakt u duidelijk aan uw 

medewerkers welke competenties u nodig acht om voor een hogere 

lerarenfunctie in aanmerking te komen? Kunnen uw medewerkers 

zich voorbereiden op een loopbaan binnen uw organisatie door zich 

vroegtijdig en gericht te gaan scholen (al dan niet met behulp van 

de lerarenbeurs)?

14 professionaliseringsgids 2011/2012



Advies

_ Personeelsbeleid

Een beleidsrijk opleidingsbeleid kan richting geven aan de 

opleidingsactiviteiten die binnen uw organisatie plaatsvinden. Ook 

kan een dergelijk opleidingsbeleid de invoering van de functiemix 

een enorme impuls geven. Daarnaast kan dit meerwaarde krijgen 

als ook het intern begeleiden en coachen van mensen en het 

taakbeleid gericht is op de ontwikkeling van competenties van 

medewerkers.

Voor directeuren en algemeen directeuren.

Contactpersonen
Elaine Toes, via e.toes@avs.nl
Jannita Witten, via j.witten@avs.nl

De juiste taken bij de juiste persoon nieuw!
Vindt u het ook lastig om de hogere lerarenfunctie daadwerkelijk 

vorm te geven? Welke taken moet de leerkrachten uitvoeren? Gaan 

de leerkrachten LA dan alleen maar de ‘praktische’ taken uitvoeren? 

En leidt de functiemix überhaupt niet tot een taakverzwaring binnen 

het team?

Een goed doordacht taakbeleid in relatie tot de functiemix rekent 

af met vanzelfsprekendheden. Het zoekt naar mogelijkheden 

om onderscheid te maken in het niveau van de taken en de 

verantwoordelijkheden die daarbij horen. Tegelijkertijd kunt 

u bijvoorbeeld ontwikkeltaken splitsen om de LA leerkracht in 

staat te stellen zich te ontwikkelen en te leren. Een standaard 

takenlijst waarop ingetekend kan worden, is hiermee verleden 

tijd. Taakbeleid kunt u als sturingsinstrument inzetten om de 

professionalisering die de functiemix beoogt, daadwerkelijk 

handen en voeten te geven. Taakbeleid wordt hiermee voor een 

deel een ontwikkelinstrument. Op deze wijze zou een combinatie 

van taakbeleid en de inzet van deskundigheidsbevordering 

tot de mogelijkheden behoren. Tegelijkertijd zal de advisering 

vanuit de AVS sterk gericht zijn op een efficiencyverbetering. 

Wie moeten er bij welk overleg aanwezig zijn? Zijn er andere 

afstemmingsmogelijkheden dan het voeren van overleg? Welke 

functionarissen dienen welk soort taken uit te voeren?

Voor directeuren en algemeen directeuren.

Contactpersonen
Eelco Dam, via e.dam@avs.nl
Jannita Witten, via j.witten@avs.nl

Competentieontwikkeling
Hoe kunt u uw functiebouwwerk koppelen aan de uitkomsten 

van de gesprekkencyclus en aan de ambities en kwaliteiten van 

uw werknemers? Is die ene ambitieuze leerkracht met IB-taken 

geschikt voor de stevige IB-functie zoals die geformuleerd is? Of 

de leerkracht met zijn/haar enthousiasme voor ICT een serieuze 

kandidaat voor de pittige ICT-werkzaamheden zoals de functie het 

aangeeft? Wat te doen met de coachingsambities van die oudere 

leerkracht? Een ervaren AVS-adviseur reikt instrumenten en criteria 

aan waardoor u onder uw werknemers de talenten kunt spotten 

en selecteren. Onderdelen van het adviestraject kunnen ook 

zijn: het ontwerpen van competentieprofielen en het werken met 

ontwikkelrapportages ten behoeve van de ontwikkeling van het 

potentieel van uw werknemers.

Contactpersoon
Tom Roetert, via t.roetert@avs.nl
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_ Passend onderwijs _ Advies

De zorgprofielen klaar, en dan?

U heeft een visie op Passend onderwijs, of wilt deze juist ontwikkelen. U bezit een zorgprofiel per school, maar 
vraagt zich af tot welke praktische activiteiten dit leidt. U wilt de samenwerkingsverbanden ‘nieuwe stijl’ inrichten, 
maar er komen zoveel keuzes op u af dat u het lastig vindt een goede start te maken.

Betekenis geven aan de ontwikkelingen richting Passend onder -

wijs kan op het niveau van de scholen, de teams, het samen -

werkingsverband en de regio. Schoolleiders (en zeker boven schools 

managers) hebben baat bij meer zicht op hoe de geld stromen gaan 

lopen. Van belang is hun invloed hierop en weten wat het effect van 

Passend onderwijs is voor alle partici panten. Wilt u concurreren 

of juist niet? Wat is het effect van een magneetfunctie bij scholen? 

Hoe krijgt u een dekkend aanbod in de regio?

Wie gaat voor Passend onderwijs, realiseert zich al snel dat hij of 

zij deels afhankelijk wordt van de kwaliteit van het woordje ‘wij’ 

in een regio. Wanneer u begeleiding zoekt bij het zetten van de 

noodzakelijk stappen is de AVS daarvoor uw partner bij uitstek.

De AVS adviseert onder andere bij:

Strategische keuzes en trajectbegeleiding
U vraagt zich af welke rollen er wel of niet bij het samenwerkings-

verband moeten worden belegd. Hoe wordt men het binnen uw 

samen werkingsverband daarover eens? De AVS heeft een aantal 

ervaren adviseurs beschikbaar die besturen en samenwerkings-

verbanden terzijde staan om dit ingewikkelde proces te begeleiden, 

zowel vanuit de inhoudelijke als vanuit de procesmatige kant.

AVS-adviseurs zijn op meerdere plekken in het land gespreks-

partner en facilitator van besturen en samenwerkings verbanden 

ten aanzien van de invoering van Passend onderwijs. Uw gespreks-

partners selecteren we in overleg met u op benodigde expertise, 

kennis van de regio en hun specifieke ervaring.

Contactpersoon
Michiel Wigman (directeur AVS), via m.wigman@avs.nl

Van sbo-school naar OPDC (of expertisecentrum)
In het kader van Passend onderwijs wordt het Samenwerkings-

verband (SWV) steeds belangrijker. Basisscholen zoeken binnen 

een SWV vaak naar handelingsgerichte adviezen. Ook is de 

behoefte aan scholing, diagnose en ambulante begeleiding groot.

Sbo-scholen (scholen voor speciaal basisonderwijs) hebben 

deze expertise – als het gaat om gedrags- en leerproblemen 

– vaak in huis. Bovendien kent de sbo-school de dagelijkse 

onderwijspraktijk: specialisten staan zelf met beide benen in het 

veld.

Wanneer een SWV (of een sbo-school) de ambitie heeft om een 

expertisecentrum of een OPDC (ortho-pedagogisch didactisch 

centrum) te ontwikkelen, kan een ervaren AVS-adviseur meekijken 

over de schouders. Hij of zij kent het proces en begeleidt het traject

richting een OPCD of expertisecentrum. Te denken valt aan adviezen 

en begeleiding met betrekking tot het ontwikkelen van producten, 

zoals een website, startconferentie en begroting.

Contactpersonen
Bob Ravelli, via b.ravelli@avs.nl
Wiel Botterweck, via w.botterweck@avs.nl
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_ Brede school

Goed van start en duidelijkheid onderweg

U heeft de brede school ‘in de schoot geworpen’ gekregen, maar weet nog niet precies hoe de samenwerking en het 
concept in te vullen. U bent enthousiast, maar u vindt het lastig het juiste profiel te kiezen voor de brede school. Als 
bovenschools manager wilt u uw brede scholen eens kritisch onder de loep nemen: wat hebben de kinderen in deze 
wijken nodig? Of misschien bent u – directeur – al verder in het traject en wilt u hulp bij het beheer of de borging van 
uw brede school.

Schoolleiders krijgen steeds vaker te maken met de door OCW 
gestimuleerde brede school. Soms op eigen initiatief, soms omdat 
de lokale gemeente nieuwbouw alleen toestaat wanneer het pand 
een brede school wordt. Ter voorbereiding is de training ‘Oriëntatie 
op brede school’ aan te raden (zie School for Leadership, pag. 22), 
waar schoolleiders een idee krijgen van de mogelijkheden en 
eventuele knelpunten. Belangrijk is vervolgens dat het traject 
richting een brede school niet verzandt in zakelijkheid: puur 
papieren afspraken. Een adviestraject met een ervaren AVS-
adviseur gaat verder, maakt de te nemen stappen concreet voor de 
lokale situatie en kan precies op uw hulpvraag inspringen in elk 
stadium en bij elk onderwerp dat onder de brede school valt.
De AVS biedt advies en begeleiding bij:

Profiel kiezen
Om een heldere, breed gedragen visie op de brede school te for mu - 
leren, is het belangrijk eerst een profiel of meerdere pro fielen te 
kiezen. Er zijn er zes geformuleerd: onderwijskansen-, verrijkings-, 
 zorg-, opvang-, wijk- of buurt- en het multifunctioneel accommo-
datieprofiel. Deze profielkeuze biedt houvast aan de visievorming.

Analyse van de omgeving
Door een wijk- en buurtprofiel te maken, krijgt de brede school 
een vanzelfsprekende positie in de omgeving en sluit het 
onderwijskundige beleid aan op de wensen van ouders.

Projectmatig werken
Een team van AVS-adviseurs brengt in kaart wie wat moet doen en 
wanneer. Het traject richting brede school zetten we zo om in een 
concreet stappenplan. We maken duidelijk hoe de bemensing van 
het traject eruitziet en hoe u de financiering kunt regelen.

Draagvlak creëren
Door een analyse van de betrokken partijen op hun verbindende 
ambities en de kwalitatieve aspecten van de brede school, komt 
er meer vaart in het voorgenomen lokale beleid. We formuleren de 
wederzijdse belangen en ontbindende factoren.

Pedagogisch convenant
It takes a village to raise a child, maar wat als de partners in 
een brede school allemaal iets anders willen bereiken met de 
opvoeding? Gesprekken over pedagogisch samenwerken kunnen 
verzanden in details.

De AVS-adviseur stelt samen met u het pedagogisch convenant op 
en analyseert hoe uw school en haar partners zich verhouden tot 
de pedagogische activiteiten.

Kwaliteitszorg
De brede school vraagt dankzij het spectrum aan betrokkenen 
om een heldere en voor de school soms nieuwe aanpak van de 
kwaliteitszorg. De AVS begeleidt bij het meten van de kwaliteit van 
de brede school in totaal en die van de afzonderlijke partners. De 
verhoudingen worden duidelijk, waardoor er betere samenwerking 
plaatsvindt. We analyseren de resultaten van de kwaliteits meting 
waarmee we de kwaliteit bevorderen.

Beheer
Voor het beheer van een MFA (brede school), zie huisvesting, p. 18.
Wat u kunt verwachten: Een professionele gesprekspartner die u 
helpt in beeld te brengen wat de kansen, maar ook bedreigingen 
zijn van de brede school en die het laatstgenoemde uit de weg 
ruimt. Het adviestraject kan een startdocument opleveren voor 
alle betrokken partners, een visie op de brede school, een goed 
gefundeerd profiel, meer draagvlak creëren et cetera. De gewenste 
resultaten van het adviestraject bespreken we vooraf en zijn 
uiteraard afhankelijk van uw specifieke vraag.

Contactpersoon
Elaine Toes, via e.toes@avs.nl

De voordelen van de combinatiefunctionaris
Heeft u ook behoefte aan meer tijd en ruimte voor sport en 
cultuur op uw school? Dankzij extra financiële middelen zal in 
vier delen de inzet van de combinatiefunctionaris in Nederland 
vorm krijgen. Wellicht is de gemeente waar uw school onder valt 
dit jaar aan de beurt. De functionaris combineert in zijn functie 
bijvoorbeeld onderwijs met motorische remedial teaching als 
onderdeel van sport, sport en spel, cultuur en hoogbegaafdheid 
en lichamelijke handicap en sport. Een AVS-adviseur voorziet u 
van toelichting en informatie over wet- en regelgeving en zet de 
combinatiefunctionaris structureel in voor uw specifieke situatie.

Contactpersoon
Eelco Dam, via e.dam@avs.nl
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Grip op uw gebouw

U wilt meer invloed op het bouwproces van uw school. In het onderhandelingsspel met de gemeente – ongeacht de 
huisvestingsvraag – wenst u een sterkere positie. U denkt mee over een multifunctionele accommodatie (MFA), maar 
het is nog onduidelijk wat precies uw rol en verantwoordelijkheid in het bouwproces is en/of straks als gebruiker van 
het pand.

Rond onderwijshuisvesting vinden veel ontwikkelingen plaats. 

Krantenberichten over gemeentegelden die niet bij de beoogde 

schoolgebouwen terechtkomen, zijn bijvoorbeeld geen schoolleider 

ontgaan. Ook binnenklimaat is een speerpunt: er zijn nieuwe regels 

geformuleerd. Daarnaast krijgen jaarlijks honderden scholen met 

nieuwbouw, renovatie of verbouwing te maken. Steeds vaker gaat 

het bij nieuwbouw om MFA’s.

De rol en daarmee invloed van de (school-)directeur in 

huisvestings processen en -vraagstukken is niet altijd duidelijk. 

Er is altijd een bepaalde mate van afhankelijkheid. Alleen al in 

financieel opzicht is de school vaak afhankelijk van de gemeente. 

De AVS helpt om de zaak naar de schoolleider (ook bovenschools) 

toe te trekken. Een ervaren adviseur maakt u deelgenoot van 

praktijkervaringen met huisvestingsvraagstukken elders in het land 

en bieden advies op de volgende onderwerpen:

Van visie naar gebouw
Een bouwproces is niet mogelijk zonder een duidelijke visie op 

zowel het onderwijs als de organisatie in de (nabije) toekomst. De 

AVS helpt u deze visie te vertalen in ‘bakstenen’. De AVS-adviseur 

daagt u uit om nieuwe vormen en mogelijkheden te zien voor uw 

pand en maakt deze concreet in onder andere een programma 

van eisen. Door in teamverband deze vertaalslag te maken, wordt 

het draagvlak voor nieuwbouw groter. De AVS kan dit proces ook 

begeleiden voor een MFA (brede school).

Procesbegeleiding bij nieuwbouw
Hoe gaat u om met medezeggenschap in een bouwproject? De AVS 

geeft ouders en onderwijspersoneel op een slimme manier een 

plek in het bouwproces. Daarnaast begeleiden AVS-adviseurs u 

bij onderhandelingen met de gemeente of andere partijen (zoals 

woningbouwcorporaties) over bijvoorbeeld de financiering van het 

project en helpen ze de juiste partners en marktpartijen voor het 

bouwtraject te selecteren.

Onderhandelen met de gemeente
Wordt al het geld dat beschikbaar is voor uw gebouw ook 

daadwerkelijk geïnvesteerd? Loopt de onderhandeling met 

de gemeente – over nieuwbouw, verbouw of onderhoud – niet 

voortvarend? De AVS adviseert en ondersteunt bij het indienen 

van aanvragen en het voeren van overleg met bijvoorbeeld een 

wethouder.

Beheer van de MFA: wie is de baas?
In een MFA werkt de school met meerdere partijen samen. 

Letterlijk en dagelijks. Over wie wat doet in het pand (en dat kan 

zo triviaal zijn als koffie aanschaffen) en wie waarvoor (eind)

verantwoordelijk is, wordt vaak niet goed nagedacht. Laat staan 

dat u afspraken hierover vastlegt. Met alle vervelende gevolgen 

van dien. In het aanlooptraject richting een MFA adviseert de AVS 

over de organisatie van het beheer, de mogelijke valkuilen en 

oplossingen. Ook als u op dit moment nadelen ondervindt van 

slecht georganiseerd beheer, helpt de AVS u nieuwe afspraken te 

maken.

Integratie van school en kinderopvang
In de samenwerking met een kinderopvangorganisatie kan 

huisvesting de bottleneck zijn. De AVS-adviseur weet ook 

voor bestaande schoolgebouwen een passende oplossing te 

bedenken. Hij of zij inventariseert en stimuleert de plannen voor 

samenwerking, legt de financiering vast in contracten, voert 

waar nodig overleg met de gemeente, et cetera. (zie ook het 

adviesaanbod op voor-, tussen en naschoolse opvang, pag. 20).

Binnenklimaat
Als het gaat om binnenklimaat kan de AVS u onder andere verwijzen 

naar subsidiemogelijkheden en in contact brengen met experts op 

het gebied van binnenklimaat.

Doordecentralisatie; een alternatieve rolverdeling 
tussen school en gemeente
Doordecentralisatie is een kans. Een kans om niet meer afhankelijk 

te zijn van gemeentelijke aanvraagprocedures als het gaat om 

ingrepen in uw gebouw. Om vrijheid te creëren in keuzes voor 

nieuw- of verbouw. Om een kwaliteitsslag te maken en om 

kortingen te bedingen als het gaat om onderhoud, zeker wanneer 

op bestuursniveau slim wordt ingekocht. Kortom, u krijgt meer 

vrijheid om te ondernemen. De AVS kan doordecentralisatie ‘van a 

tot z’ organiseren. Omdat doordecentralisatie in meerdere varianten 

mogelijk is, adviseert de AVS u te starten met een oriënterende 

bijeenkomst. Daarna werken we één of meerdere varianten 

uit. Zo kan de AVS bijvoorbeeld de doordecentralisatie van het 

buitenonderhoud van initiatief tot contractsluiting begeleiden. 

Ook voor gehele doordecentralisatie (inclusief uitbreiding en 

nieuwbouw), vaak de tweede stap, is binnen de AVS alle kennis 

aanwezig.

_ Huisvesting _ Advies
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Om adequate huisvesting voor uw school te kunnen organiseren 

(nieuwbouw, dan wel bestaande bouw), is het van belang over 

beleidsrijke prognoses van leerlingenaantallen te beschikken

(zie het adviesaanbod over bedrijfsvoering pag. 7 en 8).

Contactpersoon
Jan Schraven, via j.schraven@avs.nl

_ Advies
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_ Voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang (VTN) _ Advies

De kwalitatieve slag

De tussenschoolse opvang (tso) krijgt u maar lastig geregeld. Opvang vóór half negen ’s ochtends (vso) levert geen 
rendement op omdat te weinig kinderen er gebruik van maken, maar u wordt door ouders wel verantwoordelijk 
gehouden. En voor de naschoolse opvang (bso) heeft u de samenwerking wel geregeld, maar nu wilt u graag die 
kwalitatieve slag maken.

Opvang is voor schoolleiders een belangrijk onderwerp. Ze moeten 

er niet alleen wat mee, maar w’llen het vaak ook. Ouders van nu 

(tweeverdieners) werken steeds meer uren en dagen en laten de 

schoolkeuze mede afhangen van de opvang waar de school mee 

samenwerkt of die de school zelf organiseert. Ze vinden het ook 

belangrijk dat de tussenschoolse opvang, waar het gros van de 

kinderen gebruik van maakt, goed is georganiseerd. Kortom: de 

school kan zich met opvang onderscheiden. Nu wat de bso betreft 

de eerste stappen in samenwerking gezet zijn, is het bovendien tijd 

om het kind centraal te stellen. Kwart over drie hoeft, wat de visie op 

het kind betreft, geen omslagpunt te zijn. Van een meer inhoudelijke 

samenwerking, betere afstemming met de bso, of wellicht zelfs een 

bso in eigen beheer, profiteert het kind ook tijdens schooltijd.

De AVS biedt advies en begeleiding bij:

Oriënteren op vso
Bij voorschoolse opvang vervult de AVS-adviseur een bemiddelende 

en onderzoekende rol. Van belang is helder te krijgen hoe de school 

aan haar verantwoordelijkheden kan voldoen, welke partijen daarbij 

belangrijk zijn en samen te bepalen wat de te nemen stappen zijn 

richting een betere situatie.

Tso in de praktijk
In kaart brengen wat de mogelijkheden zijn voor tso. De financiële 

opties inzichtelijk maken, achterhalen hoe het team tegenover 

tso staat, welke ruimtes in het pand geschikt zijn en hoe andere 

scholen tso hebben geregeld. Kortom; een breed onderzoek, waar 

snel een praktisch en onafhankelijk advies uit rolt. Indien gewenst 

is er contact met en bemiddeling tussen aanbieders van tso.

Intensiever samenwerken met bso
Als u de samenwerking met bso wilt intensiveren en verder 

vormgeven, maakt een breed haalbaarheidsonderzoek duidelijk 

welke richting voor uw school de beste is. De uitkomst kan drie 

kanten op gaan:

•  De samenwerking met de huidige bso-partner verdiepen en 

verbreden: werken aan een gezamenlijke visie en meer begrip 

voor elkaars cultuur kweken, barrières wegwerken.

•  Bso in eigen beheer nemen. Hierbij onderzoekt de AVS-adviseur 

in hoeverre dat haalbaar en wenselijk is en begeleidt hij/zij het 

verdere proces.

•  Een joint-venture constructie, waarbij onder het schoolbestuur 

een nieuwe stichting komt die verantwoordelijk is voor bso.

In het haalbaarheidsonderzoek worden alle facetten meegenomen: 

interne en externe ontwikkelingen, missie en toekomst, ouders, 

personeel, financiën, huisvesting en juridische vorm. Op basis 

van de uitkomsten ontstaat een document dat helpt bij de 

besluitvorming. Dit document kunt u aan bestuur en (G)MR 

presenteren. Ook een ondernemers- en/of communicatie plan 

behoren tot de mogelijke onderdelen van dit adviestraject.

Zorgleerlingen
Op school is het voor de zorgleerling vaak goed geregeld, maar 

hoe zit dat tijdens de bso? Voor kinderen met een extra hulpvraag 

of stoornis is het van belang dat de school intensief contact 

onderhoudt met de bso en dat er een overdracht plaatsvindt. De 

AVS kan dit contact opzetten en begeleiden.

Wat u kunt verwachten: Professionele begeleiding, gedegen – op 

maat – onderzoek onder alle relevante partijen en ondersteuning 

bij de uitvoering. Documenten die binnen uw onderwijsorganisatie 

helpen bij de besluitvorming en vervolgens een uitgangspunt zijn. 

Overige gewenste resultaten van het adviestraject worden vooraf 

besproken en zijn afhankelijk van uw specifieke vraag.

Contactpersonen
Maartje Alma, via m.alma@avs.nl
Merlijn Norder, via m.norder@avs.nl

m e r l i j n  n o r d e r :  “ w at  h e e f t  h e t 
vo o r  z i n  t e  r e n n e n  a l s  j e  n i e t  o p 
d e  g o e d e  w e g  b e n t ”
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_ Kwaliteitsbeleid

Beter worden (ook als u niet ‘ziek’ bent)!

U wilt (verder) werken aan de kwaliteit van uw school of scholen. Misschien bent u niet als zwak beoordeeld, 
maar laten Inspectierapporten wel een neergaande tendens zien. Na een fusie lukt het u maar net om het hoofd 
boven water te houden, voor een degelijk kwaliteitsbeleid blijft geen ruimte over. U bent bovenschools directeur 
en wilt in het proces naar kwaliteitsverbetering graag weten waar het ‘m nog aan schort en wat u kan betekenen. 
U zoekt helderheid over het rendement van uw gekozen onderwijsaanpak en wilt uw kwaliteitsbeleid borgen in de 
organisatie.

Inspectierapporten geven aan welke kwaliteit zij op verschillende 

beleidsterreinen aantreffen, maar niet hoe u die kwaliteit kan 

verbeteren, wat uw rol daarin kan zijn en waar u het best kunt 

beginnen. De reden dat de gewenste onderwijsopbrengsten niet 

worden gehaald, kan op allerlei terreinen en niveaus liggen. 

Denk aan de cultuur van de school (niet planmatig en doelmatig 

werken), of de bekwaamheid van het personeel. De AVS helpt 

u bij het opzetten van intern schoolbeleid op kwaliteit en biedt 

richtinggevende acties en bepalende, stimulerende en/of 

ondersteunende activiteiten vanuit een gedragen toekomstvisie.

De AVS ondersteunt bij:

Faciliteren denkproces
Het zoeken van de ketenbenadering, door met medewerkers te 

praten, uit te zoeken welke sentimenten er leven binnen alle 

beleidsterreinen van uw organisatie en het bespreekbaar maken van 

lastige onderwerpen.

Kwaliteit in kaart brengen
Met behulp van bijvoorbeeld het INK-model.

Zelfevaluatie en borging
Wanneer u naast externe analyses zelf wilt kijken of u het 

rendement uit uw scholen, uw team en/of uw kinderen haalt, 

ondersteunt de AVS hierbij. Ook bij het borgen van de kwaliteit.

Duurzame schoolontwikkeling
In een intensief adviestraject licht de AVS de hele school door. 

Door interviews en waarnemingen analyseert en verbetert de AVS 

de school/scholen op organisatieniveau, op onderwijskundig 

niveau, maar ook als het gaat om cultuur, communicatie en 

personeelsbeleid.

Wat kunt u verwachten: De AVS is een professionele partner in 

het uitzetten van een onder steuningstraject richting een helder 

en degelijk kwaliteitsbeleid. Het gaat er om de betrokken formele 

en informele schoolleiders met de juiste kennis en vaardigheden 

weer ‘in hun kracht’ te zetten. AVS-adviseurs helpen het probleem 

te analyseren, oude denkpatronen waar nodig te doorbreken en te 

bepalen waar de organisatie op in wil zetten.

Contactpersonen
Ineke Dammers, via i.dammers@avs.nl
Eugène Hansen, via e.hansen@avs.nl
Gerard van Uunen, via g.vanuunen@avs.nl
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_ Coaching

Of kijk op

www.avspifo.nl
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_ Coaching

Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw 
persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden 
geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen is echt geen schande: integen deel, het 
toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Bij de AVS kunt u terecht voor een van onderstaande vier 

disciplines:

•   Executive coaching

•   Loopbaancoaching

•   Personal coaching

•   Performance coaching

Neem voor een oriënterend gesprek gerust contact op met een van 

onze coaches: Ruud de Sain of Tom Roetert via coaching@avs.nl, 

of bel met de AVS, tel. 030-2361010. Of kijk op www.avspifo.nl

Executive coaching
Voor algemene directeuren en bovenschools managers.

“Ik heb vele jaren gewerkt aan de staande organisatie, het 
richten en inrichten is achter de rug, de lijnen zijn duidelijk, 
het agglomeraat van scholen heeft zich hervonden in de totale 
organisatie en dan wordt er een nieuw appèl gedaan op mijn 
leiderschap en op mijn stijl van aansturing, het vitaal houden en 
doorontwikkelen van de organisatie.”

Bovenstaand citaat is regelmatig de uitgangspositie van een 
algemeen directeur die een sparringpartner vraagt in het 
reflecteren over het eigen handelen in een vrij solitaire positie. 
Deze eindverantwoordelijke functie met een groot handelings- 
en verantwoordingsmandaat kent zijn eigen dilemma’s en 
overwegingen waarbij zorgvuldigheid centraal staat, evenals het 
doordenken van het eigen referentiekader van waaruit gedacht en 
gehandeld wordt.

De executive coach is de neutrale en objectieve gesprekspartner 
die u in uw eigen kracht houdt en zet, verheldert en structureert, 
vraagt en verdiept. De coach werkt met u aan gestelde doelen en te 
behalen resultaten om u te laten genieten van het effect op uzelf en 
op de organisatie, want dat heeft het!
De coach heeft ervaring, kennis en kundigheid om diverse modellen 
en uitgangspunten te convergeren tot de vorm en werkwijze die bij 
u past en effect sorteert.
Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met 
waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen in 
een complexe context van deel- en algemene belangen. Vanuit 
de eigen kracht worden tips, tricks en tools toegevoegd aan uw 
handelingsrepertoire.

U heeft een vraag of meerdere vragen:
•  Past uw (nieuwe) functie wel bij uw persoonlijkheid en uw 

waarden in het leven?
•  Wilt u met meer lef uw eigen waarden naar buiten brengen en 

deel laten worden van uw organisatie?
•  Heeft u behoefte aan iemand die uw zakelijke omgeving kent en 

die op een nuchtere en heldere manier helpt de diepere aspecten 
van u als mens en als leidinggevende bespreekbaar te maken?

•  Ligt u onder vuur in de organisatie en zoekt u ondersteuning om 
deze periode goed door te komen?

•  Worstelt u met een dilemma waar u graag hulp bij nodig heeft om 
tot een betere balans of uitkomst te komen?

Kunt u zich herkennen in bovenstaande vragen, of heeft u heel 
persoonlijke of specifieke vragen? Neem vrijblijvend contact op met 
Ruud de Sain, coaching@avs.nl

(persoonlijke) situatie
Een frisse blik op uw

r u u d  d e  s a i n :  “ h e t  i s  o n m o g e l i j k 
vo o r  e e n  m e n s  t e  l e r e n  w at  h i j  a l  d e n k t 
t e  w e t e n ”   (epictetus a. 60-120, romeins filosoof)
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_ Coaching

Loopbaancoaching
Door de hele carrière heen zijn er momenten/fasen waarin u zich 
afvraagt of u wilt blijven doen wat u nu doet of dat er iets anders is 
wat zeker de moeite waard is om te proberen. Of u zit prima in uw 
baan, maar om een stap te kunnen maken is de organisatie waar u 
zit niet de juiste plek. Of u doet uw werk met steeds minder plezier 
en wilt wat anders, maar u heeft geen flauw idee wat dat andere 
zou kunnen of moeten zijn. Wellicht is er sprake van de dertigersdip 
of juist een zilveren plafond.

U heeft een vraag of meerdere vragen:
•  Wilt u zich bezinnen op ander werk, maar heeft geen idee waar u 

zou moeten beginnen?
•  Wilt u een andere baan in uw organisatie, maar weet niet hoe u 

dat aan moet pakken?
•  Anderen zetten stappen in hun carrière en heeft u geen idee 

waarom zij wel succesvol zijn en u niet?
•  U wilt andere aspecten in uw baan, meer leidinggevend, meer 

strategisch, meer invloedrijk wellicht, maar hoe doet u dat?
•  Wilt u verder en weet u niet welke kwaliteiten u voor de volgende 

stap nodig heeft?
•  Heeft u onvoldoende beeld van uw kwaliteiten en weet u die dus 

ook niet voor het voetlicht te brengen?

Loopbaancoaching maakt gebruik van gesprekken, instrumenten 
en interviewtechnieken om helder te krijgen waar u nu staat en 
wat volgende stappen kunnen zijn. De loopbaancoach houdt u 
de spiegel voor, ook als het minder prettig is om in die spiegel te 
kijken. De coach confronteert en ondersteunt, adviseert en oefent 
om de loopbaan succesvol te vervolgen.

Een coachingstraject omvat vijf tot tien gesprekken van maximaal 
anderhalf uur, waarin we naast het voeren van gesprekken ook 
werken met oefensituaties. We vragen de deelnemer een portfolio 
te maken.

Meer informatie: 
Tom Roetert, coaching@avs.nl

Personal coaching
In het werk van alledag is meestal geen tijd om echt stil te staan bij 
de persoonlijke beleving en innerlijke vragen van uw medewerkers. 
Het lijkt wel of altijd de dingen van de dag voor gaan op de diepere 
vragen van de medewerkers in uw school. Werken onder druk, 
geconfronteerd worden met situaties van onveiligheid, agressie of 
intimidatie gaan vaak ten koste van het werkplezier. Het kan zelfs 
leiden tot het verlies van de zin in het werk. De vraag waar u het 
eigenlijk allemaal voor doet komt regelmatig op, maar in uw eentje 
kunt u die vraag niet of nauwelijks beantwoorden.
Coaching rond bezieling en bezinning kan u gerichte steun bieden 
bij deze zoektocht. In een periode van een half jaar gaat u op zoek 
naar wat u bezielt, wat u drijft en hoe u dat opnieuw kunt verbinden 
met uw werk.

Coachen rond bezieling en bezinning gaat uit van het principe 
van vrijmaken van iemands kwaliteiten op zo’n manier dat u 
productief en zinvol kunt werken. De gesprekken zijn erop gericht 
om de drijfveren los te zien van het eigen ego en door middel van 
gerichte opdrachten het contact met wat u werkelijk drijft weer 
te herstellen. De coach helpt om de verantwoordelijkheid bij 
gemaakte keuzes te nemen, maar stuurt niet op de inhoud.

U heeft een vraag of meerdere vragen:
•  Voelt u zich minder energiek en heeft u eigenlijk geen zin meer 

in uw werk?
•  Weet u zeker dat u meer in u heeft, maar komt dat er op één of 

andere manier niet uit?
•  Heeft u het gevoel dat u alle ballen tegelijkertijd in de lucht moet 

houden en komt u niet of nauwelijks aan uzelf toe?
•  Bent u niet in de gelegenheid om te veranderen van positie of 

baan, maar wilt u wel weer uw plezier in het werk terug?
•  Bent u door uw bevlogenheid in de problemen geraakt en wilt u 

niet weer in die zelfde valkuil stappen?
•  Zit u eigenlijk al te lang in deze functie en heeft u het gevoel 

dat u de hele complexiteit niet aankunt? Het lijkt echt teveel te 
worden.

•  Worden er eisen gesteld aan uw functioneren, die tot nu toe niet 
werden gesteld, en weet u niet hoe u dat in deze fase van uw 
loopbaan nog in uw repertoire moet krijgen?

Een coachingstraject omvat vijf tot tien gesprekken van maximaal 
anderhalf uur, waarin we naast het voeren van gesprekken 
ook oefensituaties behandelen. U werkt met een logboek en 
reflectieopdrachten.

Meer informatie: 
Ruud de Sain en Tom Roetert, coaching@avs.nl
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Voor alle vier de disciplines geldt:

Vorm
In een uitgebreid intakegesprek aan de hand van een checklist 
brengen we uw vragen, sterke en minder sterke kanten in kaart. 
Hierdoor heeft u scherper in beeld wat precies de vragen zijn. Aan 
de hand daarvan kijken we naar die vorm van coaching die het 
best bij u en uw specifieke vragen past. Ook stemmen we met u 
de werkwijze af. Na elk traject volgt een evaluatie. Aan de hand 
daarvan geven we u een persoonlijk en schriftelijk advies. Het 
basisprincipe is: uw vraag is de start voor ontwikkeling.

Kosten
Op basis van een persoonlijk gesprek en een vrijblijvende offerte.

> vervolg van pagina 23

Performance coaching
U wilt uw competentieprofiel verbeteren, uw wilt meer succesvol 
zijn in uw werk. U twijfelt wellicht aan uw professionele optreden, u 
heeft het gevoel dat u het een en ander kunt verbeteren. Misschien 
vangt u zelfs signalen op dat anderen meer of minder twijfelen aan 
uw professionele optreden. Kortom, u wilt aan de slag. Allemaal 
vragen dus waarin presteren het kernwoord is.

U heeft een vraag of meerdere vragen over:
•  Het verder ontwikkelen van uw individuele competentie profiel;
•  Het verbeteren van uw persoonlijk optreden;
•  Het verbeteren van de teamprestaties;
•  Het verbeteren van de prestaties van de organisatie als geheel;
•  Het realiseren van meer samenhang, planmatigheid, over zicht en 

rust in uw schoolplan, financieel beleid, personeels beleid en uw 
onderwijspraktijk;

•  Het zoeken naar meer inspiratie, samenhang en moge lijkheden, 
uitgaande van uw specifieke werksituatie en omstandigheden.

De coach zal ook aanwezig zijn op uw werkplek om uw optre den 
te observeren en u feedback en advies te geven over hoe u uw 
optreden meer effectief kunt maken.
Een deel van het traject is in de vorm van gesprekken met de coach, 
ten minste drie bijeenkomsten zijn on the job.

Meer informatie: 
Ruud de Sain, tel. 030-2361010 of stuur uw e-mail naar 
coaching@avs.nl
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Wanneer u deze gids omdraait, vindt u het aanbod van de School for Leadership: 
trainingen en opleidingen en maatwerktrajecten.

Voor Advies & Coaching draait u de gids om.

professionaliseringsgids 2011/2012




